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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 4-9-2003

ROBERTO FREIRE (PPS - PE) - Questão
de ordem sobre a desnecessidade de suspensão
da sessão por esgotamento de prazo, tendo em
vista a existência de dispositivo regimental con-
cessivo de prorrogação automática ; ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Roberto Freire .

MANATO (PDT - ES. Pela ordem.) - Confi
ança no acolhimento da emenda aglutinativa pelo
Deputado Virgílio Guimarães, Relator da propos-
ta de reforma tributária ..

FERNANDO LOPES (Sem Partido - RJ.
Pela ordem.) - Conveniência do apoio da banca
da do Rio de Janeiro à Emenda Aglutinativa na
27, apresentada à proposta de reforma tributária.

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti
nuação da votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição na 41-B, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências .

Votação da Emenda Aglutinativa na 27 ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), MIGUEL DE
SOUZA (Bloco/PL - RO), PEDRO HENRY (PP
MT), ROBERTO JEFFERSON (PTB -: RJ),
ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
SP), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE),
NELSON PELLEGRINO (PT - BAl. ALDO
REBELO (PCdoB - SP) .

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Questão
de ordem sobre os efeitos administrativos decor
rentes da ausência dos Deputados do Partido da
Frente Liberal na votação em curso ..
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco
lhimento da questão de ordem levantada pelo
Deputado Fernando Ferro para posterior delibe-
ração ; .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados BISMARCK MAIA (PSDB - CE),
NELSON PELLEGRINO (PT - BA), CARLOS
ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO), LUIZ COUTO
(PT - PB), CABO JÚLIO (PSB - MG) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputa-dos JOVAIR AfiANTES (PTB -GO),
SARNEY FILHO (PV - MA), SANDES JÚNIOR (PP
- GO), MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS).....

TAKAYAMA (PMDB - PRo Pela ordem.) 
Solidariedade ao Presidente João Paulo Cunha
pela condução dos trabalhos legislativos. Pedido
de reavaliação do Programa Redução de Danos
destinado à prevenção dadissemina.ção do HIV,
instituído pelo Ministério da Saúde ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL),
CARLOS SANTANA (PT .- RJ), CARLOS
WILLlAN (PSB - MG), INÁCIO ARRUDA (PCdoB
- CE), NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)........

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta a .questão de ordem formulada pelo Depu
tado Fernando Ferro sobre obstrução da banca-
da do PFL à votação da emenda .

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela
ordem.) - Elogio a Deputados da base de sus
tentação do Governo. Avanços da proposta de re-
forma tributária ; .

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE. Pela
ordem.) -Solidariedade ao Presidente João Paulo
Cunha pela condução dos trabalhos, ao Presi
dente da Comissão Especial da reforma tributá
ria, Deputado Mussa Demes, ao Deputado Virgí
lio Guimarães, Relator da matéria. Conquistas
obtidas por produtores culturais do País na refor-
ma tributária .

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) -Agradecimento a autoridades governa
mentais P19la cordialidade no atendimento às rei
vindicações da Governádora Rosinha Matheus,
do Estado do Rio de Janeiro. Elogio ao Presiden
te João Paulo Cunha pela condução dos traba-
lhos da Casa ; ..

EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela or
dem.) - Unanimidade do apoio da bancada do
Estado do Tocantins à proposta de reforma tribu-
tária .

ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela ordem.)
Elogio ao Presidente João Paulo Cunha, ao
D19putadoVirgílio Guimarães, Relator da matéria,
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ao 1° Vice-President19 da Casa, Deputado Ino-
cêncio Oliveira ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ..,
Encerramento da votação ..

Aprovação da Em19nda Aglutinativa nO 27 ..
V- Encerramento
2 - ATA DA 16Sa SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, SOLENE MATUTINA, DA 1a

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52a

LEGISLATURA, EM 4DE SETEMBRO DE 2003

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

anterior
111 - Leitura do expediente

SESSÃO SOLENE DE 4-9-2003

IV - Homenagem

Homenagem à memória do empresário
José Nelson Schincariol .

PRESIDENTE (Robson Tuma) .., Convite à
Sra. Cecília Ivani Moz Schincariol, aos Srs. Adriano
e Alexandre Schincariol, familiares do homena
geado, e ao Deputado Paulo Marinho, para compo
sição da Mesa Diretora dos trabalhos. Envio de re
presentantes à sessão solene pelos Governadores
dos Estados de São Paulo e Goiás ..

ROBSON TUMA (PFL - SP), PAULO
MARINHO (BlocolPL .'- MA) - Homenagem pós
tuma ao empresárioJosé Nelson Schincariol. ......

PRESIDENTE (Robson Tuma) - Convite ao
Sr. Eduardo Fischer, Presidente do Conselho de
Administração da holding TOTALCOM e da em
presa Fischer AmériCa Comunicação Total Ltda.,
para composição da Mesa Diretora dos trabalhos.. ,

MICHEL TEMER (PMDB - SP), MARCUS
VICENTE (PTB -ES), BETO ALBUQUERQUE
(PSB - RS, DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA.
Pela ordem.), DR. HÉLIO (PDT - SP), MARCOS
ABRAMO (PFL - SP), UNCOLN PORTELA
(Bloco/PL - MG), DR. HELENO (PP - RJ) - Ho
menagem à memória do empresário José Nel-
son Schincariol. ; .

ROBSON TUMA (PFL - SP) - Leitura de
correspondência do Presidente do Senado Federal
sobre abertura do prazo de 5 dias úteis para
apresentação de recurso de apreciação, pelo
Plenário do Congresso Nacional, dos Projetos de
Decreto Legislativo nOs 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de 2003..

PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Homena
gem póstuma ao empresário José Nelson Schin-
cariol. .

V - Encerramento
3 - ATA DA 169" SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
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ALEX CANZIANI (PTB - PR) - Realização
de estudo sobre a conveniência de renovação do
contrato assinado entre a Prefeitura Municipal de
Londrina e a Companhia de Saneamento do
Estado do Paraná - SANEPAR ..

ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ) - Louvor à
Deputada Estadual Eliana Ribeiro, da Assem
bléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
pela concessão da Medalha Tiradentes ao pro-
grama Linha Direta, da TV Globo .

PAULO DELGADO (PT - MG) - Desele
gância da conduta do Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Maurício Corrêa, em relação ao
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Empenho do
Ministro Nelson Jobim no resgate da credibilida-
de institucional da Suprema Corte .

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS) 
Transcurso do aniversário de emancipação políti
co-administrativa dos Municípios de Estância Ve
lha e Dois Irmãos, no Estado do Rio Grande do
Sul. Resultados positivos da administração do PT
no Município de Estância Velha ..

JÚLIO LOPES (PP - RJ) - Efeito positivo
da exposição da Mostra de Produtos Pirateados
realizada nas dependências da Casa. Importân
cia da atuação da CPI da Pirataria. Prisão do
contrabandista Roberto Eleutério .

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Crescimento
da produção agrícola da Baixada Fluminense, no
Estado do Rio de Janeiro .

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA - SP) - Apresentação ao Senado Federal,
pelo Tribunal Superior Eleitoral, do Relatório das
Eleições de 2002. Agradecimento aos Deputados
pela colaboração com a Frente Parlamentar de
Ensino a Distância. Conveniência de revisão,
pelo Ministério da Educação, dos critérios utiliza-
dos para criação de cursos superiores .

SALVADOR ZIMBALDI (PTB - SP) - Posi
cionamento do Vaticano contrário à união entre
pessoas do mesmo sexo. Anúncio de impetração
de recurso contra decisão da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação favorável à insti
tuição do Dia do Orgulho Gay, com vistas à apre-
ciação da matéria pelo Plenário da Casa .

MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL - MG)
Homenagem póstuma à Profa. Elza Dóris Nolasco
de Almeida, de Manhumirim, no Estado de Minas
Gerais. Inauguração, no Município de Manhuaçu,
da primeira escola Publica do Estado totalmente
adaptada aos portadores de deficiência física ........
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MATUTINA, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA Fórum Permanente de Desenvolvimento Estraté-
ORDINÁRIA, DA 528 LEGISLATURA, EM 4 DE gico do Estado do Rio de Janeiro Jornalista Ro-
SETEMBRO DE 2003 berto Marinho. 43013

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
11I - Leitura do expediente

IV - Breves Comunicações

HELENO SILVA (Bloco/PL - SE) - Congra
tulação ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome, José Graziano, pe
los resultados do Programa Fome Zero no Esta
do de Sergipe. Expectativa de implantação do
Programa do Leite. Combate ao desemprego na
Região Nordeste .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Acerto da
indicação do economista Rolf Hackbart para o
cargo de Presidente do INCRA. Encontro promo
vido pelo Ministério da Saúde para debate da re
gulamentação de direitos dos agentes comunitá-
rios de saúde .

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ape
Io da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
ao Sr. Presidente da RePublica em favor do retor
no do beneffcio da Bolsa-Renda até a total im-
plantação do Programa Fome Zero ..

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) 
Lançamento da Frente Parlamentar de Combate
à Pirataria e à Sonegação Fiscal. Importância do
trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada à investigação da pirataria no País.
Aspectos positivos da proposta de reforma tribu-
tária ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) -
Desperdício de alimentos no País ..

LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Comentários
acercado artigo Monsanto, ecocídio e ações afir
mativas, de autoria da Profa. Fátima Oliveira, Pu-
blicado pelo jornal O Tempo ..

THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - -MT) 
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorieda
de de oferta aos consumidores de opção de ali
mentos dietéticos pelos restaurantes, hotéis, ba
res e similares. Proposta de instituição do Dia
Nacional da Alimentação Saudável. ..

OSVALDO REIS (PMDB - TO) - Conside
rações acerca dos elevados índices de desigual-
dade social no País ..

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ) 
Desequilíbrio no repasse de recursos orçamentá
rios da União para o Estado do Rio de Janeiro.
Lançamento, pelo Presidente da Assembléia Le
gislativa fluminense, Deputado Jorge Picciani, do



43033
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43035

CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Significado do Dia da Independência do Brasil -
7 de setembro. . ..

ÁTILA UNS (PPS - AM. Pela ordem.) 
Regozijo com os entendimentos entre a b<:ise de
sustentação do Governo na Casa e autoridades
governamentais da Região Norte no tocante à
prorrogação da vigência dos incentivos fiscais
concedidos à Zona Franca de Manaus e à cria
ção do Fundo de Desenvolvimento RegionaL .......

JANDIRA FEGHALI (PCdoB -RJ. Pela or
dem.) - Solidariedade ao Ministro Humberto
Costa, da Saúde, em face das atuais críticas a

43024

43023

43022

43022

43020

43021

PASTOR FRANKEMBERGEN.(PTB - RR) 
Relato dE! viagem do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva a Lima, no Peru, pará assinatura de tra
tado de livre comércio entre •países do
MERCOSUL. Sucesso do 1° Congresso Interna
cional de JOvens e Adolescentes realizado no
Estado de Roraima ..

GERALDO RESENDE (PPS - MS) 
Inconstitucionalidade de acordo celebrado entre
o Goverl'lo. d.o Estado.de Mato Grosso do Sul e a
PETROBR,A.S.·.para.quitação de débitos do Esta
do cOm rElcursos do ICMS. Apresentação de re
querimento .. d~ il'lformaçõesa PETROBRAS.
Agrav~rnE!pt~ da crise financeira dos Municípios
sul-mato-;~ro~senses .. Transcurso do 66° aniver
sário de fUl')daçãoda União Nacional dos Estu-
dantes ' .

ARYVANAZZI. (PT - RS) - Convite aos
Parlamentares para participação em seminário

MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL 
BA) - ErTlpenho do Governo do Estado da Bahia
na estruturação da agricultura familiar. Manipula
ção, pelo Governo Federal, do número de assen-
tamentos realizados no País .

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) 
Transcurso do Dia do Profissional. de Educação
Física. Conveniência de retomada, pelo Congres
so Naciónal Elpela sociedade civil organizada, do
debate em torno da elevada carga tributária vi-
gente no País .

DR. HELENO (PP - RJ) - Reconhecimento
pela popl.llação brasileira dos trabalhos realiza
dos pelos Parlamentares. Conclamação aos
Deputados para adoção de medidas contra os
responsáveis pela fixação de cartazes em vias
Publicas com fotografias de Parlamentares. Apre
ensão com as demissões de técnicos do Instituto
NacionaldoCâncer e da Câmara Técnica de Me
dicamentos vinculada à Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária. Irregularidades na renovação
de contratos para exploração dos chamados por-
tos secos: .

ROBÉRIO NUNES (PFL- BA) - Prospecti
va crise da aviação civil brasileira com a introdu
ção da cobrança de IPVA sobre aeronaves pela
reforma tributária ..
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ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - sobre as políticas habitacionais e urbanas, orga-
Contrariedade à aprovação da proposta de refor- nizado pela Comissão de DesenvolvimElnto Urba-
ma tributária. Falácia da neutralidade da propos- no e Interior " ': :'~......... 43025
ta. Elevação da carga tributária com vistas às NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES) _
eleições municipais de 2004. Protesto contra a Transcurso do Dia da Independência do Brasil. .... 43026
prorrogação da CPMF e da alíquota do Imposto ALICE PORTUG.AL (PCdoB _ BA) _ Agra-
de Renda de Pessoa Física. Inconveniência da

decimento aos participantes da sessão solene
continuidade da Desvinculação de Receitas da
União. 43020 realizada pela Casa em homenagem à União Na

cional de Estudantes pelo transcurso do 66° ani-
versário de fundação. Êxito da mobilização de
estudantes contra o reajuste de tarifas do trans
porte coletivo em Salvador, Estado da Bahia.
Apoio às ações do Ministro da Saúde, Humberto
Costa ;..................... 43027

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Au-
mento abusivo de tarifas telefônicas no País. ....... 43027

SANDES JONIOR (PP - GO) - Considera
ções acerca do·artigo Aos amigos, tudo. de auto
ria da jornalista Eliane Cantanhêde, Publicado no
jornal Folha de S.Paulo. 43028

VI- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cance
lamento da Ordem do Dia em face da inexistência
de quorum para deliberação. Transferência da vo
tação da matéria constante da pauta para a sessão
ordinária do dia 9 de setembro de 2003. 43032

MANATO (PDT -ES. Pela ordem.) - Trans-
curso da Semana Nacional. do Excepcional. ..... .... 43032

MORONI TORGAN· (PFL - CE. Pela or
dem.) - Indagação à Presidência sobre a valida
de, para a sess~oordinária, dos registros depre
senças do painel eletrônico da presente sessão
extraordinária ;....................... 43033

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS. Pela
ordem.) - Êxito das negociações promovidas
pelo Governador Zeca do PT para desocupação
da Fazenda Coimbra 3M, no Estado de Mato
Grosso do Sul. ..

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pela or-
dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de lei
instituindo 2006 como o Ano Nacional do Idoso......
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sua administração. Defesa de manutenção, pelo
Governo Federal, da vinculação de recursos à
área de saúde..... 43036

FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem.) - Reu
nião da Comissão de Preservação do Vale do
Rio Doce em Brasília, Distrito Federal. Prevalên
cia do critério técnico na tomada de decisão
quanto ao local de instalação de refinarias de pe
tróleo nas Regiões Nordeste e Sudeste, confor
me declarações da Ministra de Minas e Energia,
Dilma Rousseff. 43037

LEÓNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pela or
dem.) - Agravamento da desertificação no País,
particularmente na região semi-árida nordestina.
Necessidade de adoção pelo País dos princípios
da Convenção das Nações Unidas para o Com
bate à Desertificação nas políticas Publicas para
enfrentamento do problema....... 43037

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Voto majoritário da bancada federal do Estado do
Rio de Janeiro favorável à proposta governamen-
tal de reforma tributária. 43038

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem.) - Aprovação, pela Casa, dÇl. Proposta de
Emenda à Constituição nO 41-B, de 2003, refe-
rente à reforma tributária. 43039

ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Pela or-
dem.) - Indagação à Presidência sobre a vota-
ção de destaques. 43039

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Roberto Balestra. 43039

SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE. Pela
ordem.) - Solidariedade ao Ministro da Saúde,
Humberto Costa. Sucesso da Câmara de Regu
lação do Mercado de Medicamentos. Ação do Mi
nistro da Saúde para solução de crise do Instituto
Nacional do Câncer. Acerto da política de reajus
te da tabela de procedimento de Média Comple-
xidade em Hospitais e Ambulatórios. 43039

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Regozijo com a aprovação, pela Casa,
da proposta governamental de reforma tributária.
Exigência de redução do preço do gás liqüefeito
de petróleo............ 43041

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) -
Artigo Beíra-Mar permanece em presídío paulís-
ta, publicado pelo jornal O Dia. ....... ,..................... 43042

POMPEO DE MAnOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Avaliação da proposta de reforma tri
butária. Defesa de simplificação da cobrança de
tributos, de redução da carga tributária e da re
distribuição de receitas entre União, Estados e
Municípios. Dificuldades enfrentadas pelos Muni
cípios com a redução de repasses de recursos
pelo Governo Federal. 43042

PRESIDENTE· (Inocêncio Oliveira) - Infor
mação ao Plenário sobre a validade de registro
de presença para a sessão ordinária, tendo em
vista o cancelamento da Ordem do Dia da pre-
sente sessão.......................................................... 43043

JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela or
dem.) - Congratulação à Casa pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 41, de
2003, sobre a reforma do Sistema Tributário Nacio
nal. Resultados positivos verificados no Estado do
Amapá pelo aumento da arrecadação tributária na
gestão do ex-Governador João Capiberibe. Defesa
de ampliação da cobrança de tributos pelos gover
nantes. Necessidade de fiscalização da aplicação
dos recursos destinados à formação profissional
dos trabalhadores brasileiros................................... 43043

CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Pela or
dem.) - Elogio ao Presidente João Paulo Cunha
pela condução das votações da proposta de re
forma tributária. Reivindicação da bancada ama
paense de liberação de recursos orçamentários
para recuperação de rodovias federais. 43044

MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.) -
Posição do Partido da Frente Liberal em relação à
proposta governamental de reforma tributária. ........ 43045

JOSÉ DIVINO (PMDB ~ RJ. Pela ordem.) 
Transcurso do 16° aniversário de falecimento do
ex-Deputado Alair Ferreira. Reivindicação ao Mi
nistro dos Transportes, Anderson Adauto, de re
cuperação de trecho da BR-101 entre o Municí
pio de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, e a
divisa com o Estado do Espírito Santo. 43046

FRANCISCO APPIO (PP - RS. Pela or
dem.) - Assassinato do caminhoneiro Leonildo
Mezzomo de Freitas, no Estado da Bahia. Urgen
te inclusão na pauta de projeto de lei sobre cria
ção do sistema de prevenção e repressão ao fur-
to e ao roubo de cargas............. 43046

SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Pela or
dem.) - Contrariedade ao adiamento da votação
da proposta de reforma tributária. Impossibilidade
de participação da oradora nas investigações das
causas do acidente na Base de Lançamento de
Alcântara, no Estado do Maranhão. Apoio à
anunciada liberação, pelo Ministério das Cidades,
de recursos para combate ao déficit habitacional
brasileiro. 43046

PEDRO HENRY (PP - MT. Como Líder.) 
Contribuição do PP para os avanços da proposta
de reforma tributária, particularmente no tocante
à criação do Fundo de Transporte e Habitação e
à inclusão do Estado de Goiás e do norte flumi
nense na área de abrangência do Fundo de
Compensação de Exportações. 43047



43072

43073

43068

43066

43065

43067

43064

43062

43061

IV - Pequeno Expediente

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Razões
da obstrução, pelo PFL, das votações da propos
ta de reforma tributária. Inconformismo com a
aprovação da proposta ..

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Realiza
ção da 5a Semana do Produtor Rural, em Arique
mes, Estado de Rondônia. Transcurso do 30° ani"
versário de atuação da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural- EMATER, no Estado.

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Consi
derações. acerca da redução da jornada de traba-
lho no País .

PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB - GO) - Louvor à equipe de profissionais
da revista Veja, responsável pelo trabalho jorna-
lístico da Edição Especial Jovens .

ZICO BRONZEADO (PT - AC) - Presença
do orador na solenidade de posse de Rolf Hack
bart na presidência do INCRA, Elogio à postura
do Deputado Inocêncio Oliveira sobre a decisão
do PFL de obstrução das votações da proposta
de reforma tributária ..

CHICO ALENCAR (PT - RJ) - Apresenta
ção de projeto de lei. sobre dedução, da declara
ção do Imposto de Renda, de gastos de profissi
onais de educação com livros didáticos e imple
mentos de informática. Transcurso do 93° aniver
sário de emancipação político-administrativa do
Município de Santa Rosa do Viterbo, Estado de
São Paulo ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Manifestaç.§.o de voto favorável à proposta de re
forma tributária. Excelência do desempenho da
CooperativáAgropecuária de Orlândia, Estado
de São Paulo ..

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Posse
da Profa. Isabel Cristina na Superintendência da
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IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.) - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Apoio à proposta de do Ministro da Educação, São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, em
Cristovam Buarque, de criação da Comissão Na- Petrolina, Estado de Pernambuco. Críticas ao au-
cional de Avaliação do Ensino Superior em subs- mento das tarifas de energia elétrica autorizado
tituição ao Exame Nacional de Cursos, conheci- pela Agência Nacional de Energia Elétrica -
do como Provão. 43048 ANEEL. 43069

V -' Encerramento SELMA SCHONS(PT -- PR) - Realização,
4 -ATA DA 170a SESSÃO DA CÂMARA na Capital Federal, do Seminário Mulher, Política

DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 1a e Poder no Brasil. Importância de ampliação da
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52a participação das mulheres em todas as esferas
LEGISLATURA, EM 4 DE SETEMBRO DE 2003 de Poder. Compromisso da oradora com a insta-

I- Abertura da sessão lação do Conselho de Defesa dos Direitos da
11 - Leitura e assinatura da ata da ses- Mulher em todos os Municípios do Estado do Pa-

são anterior raná. 43070

111- Leitura do expediente CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Car-
SESSÃO ORDINÁRIA DE 4-9-2003 ta circular do Presidente da Associação Comer

ciai e Industrial do Município de Alto Paraíso,
Estado de Rondônia, Nildo Maltezo, sobre as difi
culdades enfrentadas por pequenos e microem
presários no País. Artigo· Mediocridade, de auto
ria do jornalista Roberto Mangabeira Unger, 50

brea estagnação da economia nacional, Publica-
do pelo jornal Folha de S.Paulo. 43070

ADÃO PREITO (PT - RS) - Propósito de
fazendeiros do Estado· do Rio Grande do Sul de
descumprimento da legislação brasileira proibiti-
va do cultivo de soja transgênica............ ......... ...... 43071

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA - SP. Pela ordem.) -Solidariedade ao
Deputado Adão Pretto pelo pronunciamento con-
trário ao cultivo e comercialização detransgêni-
cos no País. Dificuldade de agendamento de reu-
nião com o Secretário de Educação Superior do
Ministério da Educação, CClrlos Roberto Antunes
dos Santos. Acerto da revogação, pelo Ministro
Cristovam Buarque, da obrigatoriedade de diplo-
ma de curso superior para professores· do ensino
fundClmental. AguClrdo de. decisão sobreindicati-
vo relativo ao reconhecimento. de diplomas de
universidades estrangeiras.~................................... 43071

BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB) 
Demonstração pelo PMDB de apoio ao. Governo
Federal nas votações da proposta de reforma tri-
butária ~........ 43072

FÁTIMA BEZERRA (RT - RN) - Repúdio à
ação da Polícia Federal para apreensão deequi
pamentos e aceNo cultural da rádio comunitária
Serrana, do Município de Patu, Estado do Rio
Grande do Norte. Intransigência do Prefeito Mu-
nicipal de Natal, Carlos Eduardo Alves, nas ne-
gociações com professores grevistas .

ZÉ LIMA (PP - PA. Discurso retirado pelo
orador para revisão.) - Apoio à substituição do
presidente doINGRA. Avaliação da proposta de
reforma tributária. .. .
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JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Discur- de empresas para reversão da escalada do de-
so retirado pelo orador para revisão.) - Empenho semprego no País. Importância de redução da
do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci- jornada de trabalho e de extinção do serviço ex-
mento, Roberto Rodrigues, na garantia ao setor traordinário para geração de novos empregos. ..... 43085
sucroalcooleiro da Região Nordeste de cotas tari- VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) -
fárias preferenciais concedidas pelos Estados Atividades desenvolvidas pela Subcomissão Per-
Unidos da América à importação de açúcar brasi- manente de Energia da Comissão da Amazônia
leiro. 43073 e de Desenvolvimento Regional, sob a presidên-

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.) cia da oradora. 43086
- Apresentação de projeto de decreto legislativo ÁTILA LINS (PPS - AM) - Transcurso do
sobre revogação das Resoluções nOs 691, de 16° aniversário de fundação do jornal Amazonas
2001, e 732, de 2002, do Conselho Federal de em Tempo. Solicitação aos Deputados de apoio
Medicina Veterinária. 43073 ao projeto de lei sobre pagamento de tributos fe-

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Ques- derais pelas sociedades empresariais................... 43087
tão de ordem sobre a tramitação do Projeto ele VICENTINHO (PT - SP) - Realização da
Lei nO 7.080, de 2002, acerca de regulamentação Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padro.
das carreiras de servidores do Ministério Público eira do Município de São Bernardo do Campo,
da União. Apresentação de requerimento de con- Estado de São Paulo. Transcurso do Dia da Inde-
vocação do Ministro dos Transportes, Anderson pendência do Brasil. Comemoração do Dia Na-
Adauto, para esclarecimento à Câmara dos cional de Luta dos Excluídos................................. 43088
Deputados de denúncias contra o órgão.. 43073 JUíZA DENISE FROSSARD (PSOB - RJ) _

PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Acolhi- Divulgação do livro Combate à Corrupção nas
mento da questão de ordem formulada pelo Prefeituras do Brasil. 43088
Deputado Gonzaga Patriota, para posterior deci- PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB _ AC) _
são. 43074 Transcurso do Dia da Amazônia - 5 de setembro.

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS) - Realização do I Encontro Internacional de Jorna-
Posse de Rolf Hackbart na Presidência do Iismo Ambiental, em Rio Branco e Xapuri, Estado
INCRA. Compromisso do Governo petista de rea- do Acre. 43104
lização de reforma agrária pacífica. 43074 LUIZ ALBERTO (PT _ BA) - Concessão,

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS) - pela Câmara Internacional de Pesquisas e Inte·
Documento sobre desempenho do Ministro da gração Social, do Prêmio de Integração Lati-
Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral. 43075 no-Americana 2003 à Prefeitura Municipal de

JACKSON BARRETO (PTB - SE) - Repú- Alagoinhas, no Estado da Bahia. 43105
dio às acusações contra o Ministro da Saúde, JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL -
Humberto Costa. 43081 RJ) - Transcurso da Semana Nacional do Excep-

WALTER FELDMAN (PSDB - SP) - Confi- cional. 43105
ança na alteração, pela Casa, da proposta gover- PAULO DELGADO (PT - MG) - Ocorrência
namental de reforma tributária. Não-atendimento, de defeitos técnicos no software Windows, da Mi-
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, das rei· crosoft. Denúncia de maus-tratos contra doentes
vindicações encaminhadas pela Associação dos mentais no Município de Juiz de Fora no Estado
Trabalhadores Sem Terra de São Paulo. 43082 de Minas Gerais, veiculada pelo jornal Tribuna

ADELOR VIEIRA (PMDB ~ SC) - Regozijo de Minas. 43107
com o exercício da presidência dos trabalhos WAGNER LAGO (PDT - MA. Discurso reti-
pelo Deputado Confúcio Moura. Repercussão do rado pelo orador para revisão.) - Justificativa do
Programa de Redução de Danos implantado pelo voto favorável à proposta de reforma tributária.
Ministério da Saúde no Municíp.io de Joinville, Congratulação ao Presidente João Paulo Cunha
Estado de Santa Catarina. 43083 pela instalação de Comissão Especial destinada

ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR) - ao exame da proposta de recriação da Superin-
Realização, pela Comissãode Agricultura e Polí- tendência de Desenvolvimento do Nordeste. ........ 43107
tica Rural, de audiência Publica para discussão FEUROSA (PP - ES. Discurso retirado
sobre produção e comercialização do leite no pelo orador para revisão.) - Aprovação, pela
País..... 43084 Casa, da Proposta de Emenda à Constituição n°

DRA. CLAIR (PT - PR) - Acerto da inser- 41-B, de 2003, referente à reforma tributária.
ção, na proposta de reforma tributária, de dispo- Encaminhamento de requerimento para realiza-
sitivo sobre desoneração da folha de pagamento ção de sessão solene em homenagem ao trans-
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curso do centenário de nascimento de Josué de
Castro, brasileiro precursor dos programas de
combate à fome em todo o mundo. 43108

VALDENOR GUEDES (PP -AP) - Repú
dio· à popularização internacional do uso medici
nal da maconha. Citação do exemplo holandês
para embasamento das desvantagens da libera-
ção do consumo da droga. '................................... 43108

CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM. Pela or-
dem.) - Indagação à Presidência sobre o horário
destinado ao uso da palavra pelo orador......... ...... 43108

JOÃ() CAMPOS (PSDB- GO. Pela ordem.)
- Acordo estabelecido entre a bancada federal do
Estado de Goiás e o Governo petista para apoia-
mento à proposta de reforma tributaria. 43108

HEl..l::NO SILVA (Bloco/PL- SE. Pela or
dem.) - Gonflito entre a Polícia Milit"u e o Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no
Estado de Sergipe. Solicitação às autoridades
competentes de adoção de providências acerca
do fato. 43108

SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE) "
Perspectiva de geração de novos empregos com
a reativação da Usina Santa Terezinha no Muni
cípio de Agua Preta, na Zona da Mata, Estado de
Pernambuco ,.......................... 43108

ANDRÉ ZACHAROW (PDT - F'R) - Neces
sidade de retomada •do crescimento econômico
brasileiro.. Gomemqração do centenário da insta
lação da Igreja Batista no Estado do Paraná.
Transcurso do 44" aniversário de fundação do
Hospital .I::vangélicode Curitiba. Apoio às ações
do Ministro da Saúde, Humberto Gosta. 43110

VITTORIO MEDIOLl (PSDB - MG) - Cará-
ter recessivo da política econômica do Governo
FederaL................................................................... 43111

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Lança
mento do Programa Ação Global sob o tema Por
um BrasílAlfabetíiado. 43111

LEANDRO VILELA (PMDB - GO) - Outor
ga, pelo Exército Brasileiro, da Medalha do Paci
ficador ao .. Parlarnentar. Acerto da reformulação
do Sistema Tributário Nacional. 43112

ÉDUARDOCAMPOS (PSB - PE) - Apoio
à indicaçãodeCEllso Furtado para recebimento
do Prêmio Nobel de. Economia de 2003. 43113

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Rea
lização, em Fortaleza, Estado do Ceará, de en
contro de prefeit?s das Regiões Metropolitanas
do País. Difiéuldades financeiras enfrentadas pe-
las muniCipalidades. 43114

SIGMARINGA SEIXAS (PT - DF) - Artigo
sobre o desémpenho da balança comercial brasi-
leira, Publicado pelo jornal O Globo. Ações do

Governo Federal para incremento do comércio
exterior. 43115

VANDER LOUBET (PT - MS) - Necrológio
do maestro Kalil Rahe, de Campo Grande, Esta-
do de Mato Grosso do Sul. 43115

ANTÕNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) 
Louvor ao trabalho desenvolvido pelos professo
res do ensino médio do Estado de Mato Grosso
do Sul. 43116

V- Grande Expediente

ZONTA (PP - SC) - Anúncio de apresenta
ção das Propostas de Emenda à Constituição na
155, de 2003, referente à edição de medidas pro
visórias, e na 156, de 2003, sobre a demarcação
de terras indígenas, e do Projeto de Lei Comple
mentar na 1.895, acerca da criação do Programa
Florestal Trabalho e Renda.................................... 43116

ANSELMO (PT - RO. Pela ordem.) 
Participação do orador na solenidade de en
trega do Prêmio de Qualidade do Café
ACARAM/TUCUMÃ, no Município de Ji-Para-
ná, Estado de Rondônia.......... 43120

ALBERTo. FRAGA (PMDS - DF. Pela or
dem.) - Caráter arbitrário da demissão de funcio
nários pela Empresa Brasileira de Radiodifusão -
RADIOBRÁS..... 43120

ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Pela ordem. Discurso retirado pelo
orador para reVisão.) - Apoio ao pronunciamento
do Deputado Zonta. Elogio ao casal Marcos Zer
bini e Cleusa Zerbini pelo trabalho realizado afa
vor de famílias sem-teto em São Paulo, Estado
de São Paulo. 43121

IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.)
Decisão do Juiz da Vara de Fazenda Publica de
Florianópolis. Estado de Santa Catarina, favorá
vel à redução do número de Vereadores à Câma
ra Municipal. Urgente necessid~de de definição,
pelo Poder Legislativo•.de regras sobre o nLimero
de Vereadores nos Municípios brasileiros. 43121

JOÃO FONTES(PT - SE. Pela ordem.) 
Críticas às propostas de reforma previdenciária e
tributária encaminhadas à Casa pelo Governo
petista. CI.ima de frustração reinante. no País.Re
púdio às ações da Polícia Militar contra trabalha·
dores rurais sem-terrano Estado de Sergipe. ....... 43121

PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela or
dem.) - Transcurso do 391 0 aniversário de funda
ção de São Luís, Capital do Estado do Mara-
nhão....................................................................... 43123

CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela ordem.) 
Crise financeira das Prefeituras Municipais da
Região Nordeste. Conveniência de liberação,
pelo Governo Federal, de cota extra do Fundo de
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Participação dos Municípios para as municipali- ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or-
dades brasileiras. 43123 dem.) - Realização do I Fórum Gaúcho da Ju-

CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM. Pela or- ventude, no Município Três de Maio, Estado do
dem.) - Repúdio ao assassinato de jovem ama- Rio Grande do Sul. 43139
zonense por policiais militares. Exigência de pu- ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pela or-
nição aos autores do crime. Realização do Semi- dem.)- Alto índice de desemprego entre os jo-
nário Amazônia: Ameaças e Oportunidades. ........ 43124 vens brasileiros. Considerações acerca do lança-

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR. mento, pelo Governo Federal, do Programa de
Pela ordem.) - Justificativa da apresentação de Estímulo ao Primeiro Emprego.............................. 43139
projeto de lei complementar sobre estabeleci- RUBENS OTONI (PT ~ GO. Pela ordem.) -
mento de quota do Fundo de Participação dos Encaminhamento de indicação ao Ministro dos
Municípios destinada às municipalidades ceden- Transportes, Anderson Adauto, para viabilização
tes de terras para reservas indígenas. 43124 do acesso da Região Centro-Oeste a portos no

MAURíCIO RABELO (Bloco/PL - TO. Pela Oceano Pacífico............ 43139
ordem.) - Transcurso do 11° aniversário de L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
emancipação político-administrativa do Município ordem.) - Anúncio de apresentação de projeto
de Jaú, Estado do Tocantins. Ações desenvolvi- de lei sobre a extinção da cláusula de barreira da
das pelo Governador Marcelo Miranda e pelo Se- legislação partidária. 43140
nador Eduardo Siqueira Campos em prol do de- WASNY DE ROURE (PT _ DF. Pela ordem.)
senvolvimento do Estado. 43125 _ Denúncia de apresentação, no próximo evento

MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE. Pela da Associação Mundial de Medicina, de emenda
ordem.) - Encontro promovido pelo Ministério da modificadora do compromisso com a ética na Ciên-
Saúde para debate da regulamentação de direi- cia. Cumprimentos ao Ministério da Saúde pela re-
tos dos Agentes Comunitários de Saúde. Exce- d - d d d' t 43140uçao os preços e me Icamen os .
lência da atuação do Ministro da Saúde, Hum- CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB _ GO.
berto Costa. Apresentação de proposição. ..... ...... 43125 Pela ordem.) _ Publicação, pelo jornal Folha de

ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Pela or- S.Paulo, de encarte sobre o potencial turístico
dem.) - Atendimento, pelo Ministro-Chefe da Casa da Região Centro-Oeste. Precariedade das estra-
Civil da Presidência da RePublica, José Dirceu, ao das federais em todo o Brasil. Ações do Governo
pedido da bancada federal de Roraima para forma- do Estado de Goiás para desenvolvimento do tu-
ção de comissão interministerial destinada ao exa- rismo. Agradecimento ao Presidente João Paulo
me da questão fundiária no Estado. 43126 Cunha pela criação da Comissão de Turismo e

TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela ordem.) Desporto. 43141
- Caráter social da proposta de reforma tributá- VIEIRA REIS (PMDB - RJ. Pela ordem.) _
ria. Posicionamento da oradora a respeito da Aumento abusivo de pedágios nas rodovias do
aprovação da proposta. União entre o Poder PÚ- Estado do Rio de Janeiro. Isenção da cobrança
blico e empresários em torno da criação da em- de pedágio a caminhoneiros e taxistas. Conquis-
presa Santos e Região Convention & Visitors Bu- tas obtidas pelo Estado nas negociações em tor-
reau destinada ao incremento do turismo na Cos-

d M A 1-· E 1- . d p' S' no da proposta de reforma tributária. 43141ta a ata t antlca. xce encla o rOJeto au-
de e Prevenção na Escola, lançado pelos Minis- FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-
térios da Saúde e Educação. Convite aos Parla- dem.) - Considerações acerca da proposta orça-
mentares para lançamento da Frente. Parlamen- mentária do Governo encaminhada ao Congres-
tar da AIDS/DST. Atuação da CPI destinada à in- so Nacional. Aprovação, pela Câmara dos Depu-
vestigação de abuso sexual contra crianças e tados, da Proposta de Emenda à Constituição nO
adolescentes. 43127 41-B, de 2003, referente à reforma tributária. 431 42

JOÃO LEÃO (Bloco/PL - BA. Pela ordem.) SILAS CÂMARA (PTB - AM. Pela ordem.) -
- Presença do Vice-Presidente da República, Apresentação de projetos de lei sobre adequa-
José Alencar, e dos Ministros da Integração Nad- ção do funcionamento de instituições religiosas
onal, Ciro Gomes, e dos Transportes, Anderson de acordo com dispositivos do Código Civil brasi-
Adauto, em audiência Publica realizada no Sena- leiro e do Estatuto das Cidades. Dificuldades fi-
do Federal para debate sobre a revitalização e nanceiras enfrentadas pelos Municípios brasilei-
transposição de águas do Rio São Francisco. ros em decorrência da redução de repasses de
Cumprimentos ao Vice-Presidente da RePublica, recursos pela União............................................... 43143
José Alencar, pelo empenho em defesa do as- SIMPLíCIO MÁRIO (PT - PI. Pela ordem.)-
sunto. 43138 Agravamento do conflito entre árabes e israelen-

~- .. -_..~_.- ~ ..---~- ._._..~ .._----_.~~-~--~~~-----~ ..__._..~--~-
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ses. Caráter equivocado da política norte-america
na para o Oriente Médio. Perplexidade ante a mor
te do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, vítima de
atentado terrorista em Bagdá, no Iraque. Conster
nação com a tragédia ocorrida na Base Aeroespa
cial de Alcântara, no Estado do Maranhão. Com
prometimento do Programa Espacial Brasileiro.
Acerto da redução da taxa básica de juros pelo
Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Transcurso do Dia do Bancário. 43144

LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ. Pela
ordem.) - Conquistas da bancada federal flumi
nense e da Governadora do Estado do Rio de
Janeiro, Rosinha Matheus, nas negociações em
torno da proposta de reforma tributária. 43145

MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE. Pela
ordem.) - Manifestação de pesar pela morte do
Frei Luciano Santos de Andrade, no Município de
Goiana, Estado de Pernampuco. Urgente adoção
de medidas para combate à violência.. ;................ 43146

VI - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: JAIR
BOLSONARO E OUTROS, NEUCIMAR FRAGA
E OUTROS, PASTOR FRANCISCO OLíMPIO E
OUTROS, SALVADOR ZIMBALDI E OUTROS,
SEVERINO CAVALCANTI E OUTROS, THELMA
DE OLIVEIRA, GERALDO RESENDE,
PERPÉTUA ALMEIDA, VIEIRA REIS, ZONTA,
ZONTA E OUTROS, CHICO ALENCAR,
LEANDRO VILELA, GONZAGA PATRIOTA,
JOÃO GRANDÃO, BERNARDO ARISTON,
PASTOR FRANKEMBERGEN, FEU ROSA,
ANDRÉ LUIZ, ALBERTO FRAGA, NICIAS
RIBEIRO, MARCOS ABRAMO, HUMBERTO
MICHILES, SILAS CÂMARA, HUMBERTO
MICHILES, RUBENS OTONI, L1NCOLN
PORTELA, REINALDO BETÃO, COLBERT
MARTINS, VANESSA GRAZZIOTIN, LUIZ
CARLOS SANTOS E OUTROS, JOSÉ DIVINO,
CARLOS SOUZA. 43147

VII- Comunicações Parlamentares

ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Críticas
à aprovação, pela Casa, da proposta governa-
mental de reforma tributária. Justificativa do
abandono de plenário, pelo Partido da Frente li-
berai, durante o processo de votação da matéria. 43150

ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Discurso retirado pelo orador para
revisão.) - Repúdio à aprovação, pela Casa, da
proposta de reforma tributária. Protesto contra a
prorrogação da CPMF e da Desvinculação de
Receitas da União. Comprometimento da autono
mia tributária dos Estados com as alterações
procedidas na legislação do ICMS. Caráter re
cessivo da política econômica do Governo Fede
ral. Possibilidade de contemplação de pequenas

e microempresas por emenda acerca do imposto
SIMPLES. 43151

NILSON MOURÃO (PT - AC. Como Líder.)
Apoio da população brasileira ao Governo Luiz
Inácio Lula da Silva. Elogio ao Deputado Virgílio
Guimarães, Relator da proposta de reforma tribu-
tária ;...... 43151

RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL- PA) -
Eleição do jornalista e empresário Ronaldo Maio-
rana para a Presidência do Diretório Estadual do
Partido Liberal no Pará. Cumprimentos ao Depu-
tado Valdemar Costa Neto, Presidente do Diretó-
rio Nacional do PL, pelos esforços em favor do
crescimento do partido em todo o País.......,......... 43153

INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. C()mo lí
der.) - Realização da 1Qa Feira Brasileira de Fru
ticultura, Floricultura e Agroindústria - FRUTAL
2003 e da 49a Reunião da Sociedade Interameri
cana de Horticultura Tropical, em Fortaleza, Esta-
do do Ceará. .. 43154

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Impro
cedência de acusações contra o Ministro-Chefe
da Casa Civil da Presidência da RePublica, José
Dirceu. 43155

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Reunião da
bancada federal paraense com a Ministra de Mi-
nas e Energia, Dilma Rousseff, para debate da
construção da Hidrelétrica de Belo Monte............. 43155

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA, Pela or~

dem.) - Congratulações ao Governo Federal pela
retomada dos estudos para construção da Hidre-
létrica de Belo Monte. 43156

MILTON CAROlAS (PTB - RS. Pela or
dem.) - Exploração sexual de mulheres e crian
ças no País. Contrariedade à regulamentação da
profissão de prostituta. Urgente necessidade de
incentivo à educação cristã. 43157

VIGNATTI (pT - SC. Pela ordem.) - Impor-
tância da aprovação, pela Casa, da proposta go-
vernamental de reforma tributária. 43158

PAES LANDIM (PFL - PI. Pela ordem. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Pro
testo contra a suspensão do vôo Brasília-Petroli
na pela VARIG S/A. Solicitação aos órgãos com
petentes de permissão a outras empresas aére-
as para exploração comercial da rota.................... 43158

VALDENOR GUEDES (PP - AP) - Neces
sidade de rejeição, pelo Supremo Tribunal Fe
deral, da Ação Direta de Inconstitucionalidade
em face do caput do art. 243 da Lei n° 8.112, de
1990, ajuizada pelo Procurador-Geral da Repu
blica. Prejuízos causados aos servidores públicos
com a eventual aprovação da medida. 43159

ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA
- SP. Como Líder.) ..... Vilipêndio da consciência
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cristã pela apropriação do símbolo do arco-íris
por grupos de militância homossexual. Perplexi
dade ante a identificação, pelo movimento religioso
Nova Era, do arco-íris como emblema satânico....... 43160

MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela ordem.) 
Participação de encontro promovido pelo Ministé
rio da Saúde para debate da regulamentação de
direitos e da contratação de agentescomunitá-
rios de saúde. 43161

VIII - Encerramento
5 - ATOS DO PRESIDENTE

W 5/03 - Determina o uso da chancela
eletrônica nos atos que especifica. 43178

a) Exonerar: Carlos Ivan Santana, Marcos
Antonio Cordioli, Marcos de Castro Pena.............. 43178

b) Nomear: Adriana Nunes, Eudes da Silva
Carneiro, Philippe Wonhrath Nóbrega. 43179

6- ERRATA

a) Seção de Publicação no Diário da Câ
mara do Deputados (OCO na 89 de 19-6-03, pa-
gina 28137 coluna 02). 43179

COMISSÕES

7 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, 19a

Reunião (Ordinária), em 13-8-03........................... 43180

b) Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, 13a Reunião (Ordinária),
em 21-5-03 e Termos de Reunião, em 13 e 27-8,
de 2003. 43181

c) Comissão de Viação e Transportes, 5a

Reunião (Ordinária), em 9-4-03, 6a Reunião
(Ordinária), em 30-4-03, 7a Reunião (Ordinária),

em 7-5-03, 8a Reunião (Ordinária), em 14-5-03 e
9a Reunião (Ordinária), em 21-5-03. 43183

d) CPI com finalidade de investigar denún
cias de irregularidade na prestação de serviço
por empresas e instituições privadas de Planos
de Saúde, *4a Reunião (Ordinária), em 26-6-03,
*5a Reunião (Ordinária), em 1°-7-03 e *6a Reu-
nião (Ordinária), em 8-7-03. 43190

e)CPI com finalidade de "Investigar Opera
ções no Setor de Combustíveis, relacionadas
com a sonegação de tributos, mafia e adultera
ção e suposta indústria de liminares", *6a Reu
nião (Audiência Pública), em 28-5-03, *r Reu
nião (Audiência Publica), em 29-5-03, *9a Reu
nião (Audiência Pública), em 5-6-03, *10a Reu
nião (Ordinária), em 10-6-03; *11 a Reunião (Au
diência Pública), em 11-6-03 e *12a Reunião (Auc

diência Publica), em 12-6-03...................... 43261
* Atas Com Notas Taquigraficas
8 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em 7-8-03. 43421

b) Comissão de Viação e Transportes, em
4. e 21-8, de 2003.................................................. 43422

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

SUPLEMENTO

Ato da Mesa na 32 e a Portaria na 16, de
2003, sairão publicados em suplemento a este
Diário.

--------~ ----- - ~--~-~--------------~- ------~-----------~--~------
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Ata da 1678 Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 4 de setembro de 2003

Presidência dos SrS.: João Paulo Cunha, Presidente

ÀS 2 HORAS e 10 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
DR. 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
BABÁ PT
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 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 PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARAPSDB
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 PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7
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TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL

CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR 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 PLlPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNONBEZERRAPSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MaTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINa 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. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
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
MÚCIOSÁ 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 PUPSL
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
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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 PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Totalde 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
HELENa SILVA PL PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
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 PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL

GERSON GABRIELU PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOÃO LEÃO PL PUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
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 PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS
ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL PUPSL
CARLOS WILLlAN PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVOJOSÉPT

JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
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JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATIOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PUPSL
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
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITIORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 51

EspíRITO SANTO
FEU ROSA PP
IRINY 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 CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
BISPO RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
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 PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PUPSL
JORGE BITIAR 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 PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS . Sexta-feira 5 42919

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
DEVANIRRIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
OH. EVILÁSIOPSB
DR. HÉLIO PDT
DH. PINOTII PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR.MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdaB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOV]NO 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 PTS
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULOLIMA.PMDB
PR8FESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESS0R LUIZINHO PT
ROB§RTOGOUVEIA PT
ROBSONTUMAPFL
RUBINELLI PT

SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃOGOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 63

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON 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
TATlCO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÃS

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
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MATO GROSSO DO SUL
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRADPMDB
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
DR. 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
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELEnO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOnl PMDB
OLIVEIRA FILHO PL PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP

SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: ao

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT

EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP

JOÃO MATOS PMDB
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
Total de Santa Catarina: 15

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
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
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MAnOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 26

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 484 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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o Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. REINALDO BETÃO, servindo como 2°
Secretário, procede à leiturada ata dasessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. REINALDO BETÃO, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

11I- EXPEDIENTE
SGM/P N° 1.810103

Brasília, 4 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ricardo Izar
Anexo IV - Gabinete n° 634
Nesta

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei n° 1.757, de 2003,

de sua autoria, que "Institui o Fundo Nacional de Apoio
às Florestas Plantadas e dá outras providências".

Encaminho em devolução a Vossa Excelência a
proposição em apreço, em virtude de já se encontrar
em tramitação na Casa proposição de idêntico teor de
autoria do mesmo parlamentar.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração. -João Paulo
Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.757, DE 2003
(Do Sr. Ricardo Izar)

Institui o Fundo Nacional de Apoio
às Florestas Plantadas e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Fundo Nacional de Apoio

às Florestas Plantadas, com o objetivo de desenvol
ver e financiar a implantação de florestas.

Art. 2° Os recursos do fundo referido no art. 1°
destinar-se-ão a:

1-apoiar financeiramente os pequenos e médios
produtores rurais, na implantação de florestas;

11 - incentivar associações e cooperativas de re
posição florestal, assim como produtores sintoniza
dos com os objetivos do Fundo;

111 - custear pesquisas, estudos e diagnósticos
sobre o setor florestal;

IV - promover a difusão de tecnologias concer
nentes à silvicultura, apoiando os serviços. de exten
são rural do POder Público;

V - fortalecer as indústrias de base florestal
plantada, no sentido de expandirem os diversos
segmentos de sua cadeia produtiva;

VI - incrementar a cooperação técnica e finan
ceira internacional com organismos particulares e ofi
ciais, no que se refere à implantação de florestas;

VII- dimensionar os programas de expansão da
base plantada em função do mercado consumidor,
com a participação de pequenos e médios produtores
rurais.

Art. 3° Poderão ser beneficiários de operações
de crédito ao amparo do Fundo Nacional de Apoio às
Florestas Plantadas as pessoas físicas ou jurídicas
que comprovadamente mantenham vínculos com o
segmento.

Art. 4° Constituem fontes de recursos do Fundo
Nacional de Apoio às Florestas Plantadas:

I - dotações orçamentárias, inclusive saldos de
exercícios anteriores e créditos suplementares e es
peciais que lhe forem destinados;

11-contribuições, doações, empréstimos, subven
ções, convênios, juros, comissões e outros recursos
que lhe foram destinados por entidades públicas ou pri
vadas, nacionais, estrangeiras, ou internacionais;

111- recursos próprios das instituiçõesfinanceiras;
IV - recursos provenientes do retorno das ope

rações de crédito realizadas.
Art. 5° Fica criado o Conselho Gestor do Fundo

Nacional deApoio às Florestas Plantadas, com repre
sentações do Poder Público. e da sociedade civil, no
meados pelo titular do órgão máximo.da administra
ção pública federal com competência específica. SOe

bre os assuntos da silvicultura.
Parágrafo único. Deverão· integrar o Conselho a

que refere o caput, entre outros, representantes:
I - do órgão máximo da administração pública

federal com competência específica sobre osassun
tos da silvicultura, a quem caberá a presidência;

11- da instituição financeirapública federal a que
se refere o art. 6°;

111- das empresas de base florestal plantada;
IV - das cooperativas e sindicatos do setor.
Art. 6° Os recursos do Fundo Nacional de Apoio

às Florestas Plantadas serão administrados por insti
tuição financeira pública federal, observadas as dire
trizes estabelecidas pelo Conselho Gestor a que se
refere o art. 5° desta lei.
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§ 1° As operações de crédito ao amparo do Fun
do poderão ser realizadas pela instituição a que se re
fere o caput ou por outras instituições financeiras,
mediante convênio.

§ 2° As instituições financeiras poderão ressar
cir-se dos custos administrativos até o limite máximo de
2%(dois por cento) do montante dos recursos do Fundo
por elas aplicados em operações de crédito, a cada ano.

Art. 7° Nos casos em que haja exigências da le
gislação ambiental a observar, a liberação de recur
sos do Fundo Nacional de Apoio às Florestas Planta
das será necessariamente precedido da respectiva
comprovação pelo beneficiário.

Art. 8° Fica o Poder Executivo autorizado a criar,
no âmbito do Minist~rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a Secretaria de Florestas Plantadas,
com a finalidade de disciplinar a implantação de flo
restas; simplificar os procedimentos legais e adminis
trativos para plantio, colheita, transporte, processa
mento e comercialização de produtos e subprodutos
provenientes de base florestal plantada, equiparando
a silvicultura às plantações agrícolas; ampliar os pro
gramas de fomento florestal integrados à indústria da
madeira, procurando inserir ao processo produtivo as
pequenas e médias propriedades rurais.

Art. 9° O regulamento desta lei definirá, entre
outros, os seguintes aspectos:

I - as competências institucionais relativas à
administração do Fundo Nacional de Apoio às Flores
tas Plantadas;

11- as condições diferenciadas e especiais, rela
tivas aos limites de crédito, períodos de carência, pra
zos de reembolso, encargos financeiros, entre outros,
com que se contratarão as operações de crédito ao
amparo do Fundo Nacional de Apoio às Florestas
Plantadas;

111- Os mecanismos de acompanhamento, ava
liação e controle das operações de crédito realizadas
com recursos do Fundo;

IV - Os critérios a serem observados na indica
ção e nomeação dos membros do Conselho Gestor.

Art. 10. Esta lei entra em vigor 60 dias após a
data de sua publicação.

Justificação
Representantes do setor brasileiro de florestas

plantadas, recentemente, elaboraram um documento,
que partiu da constatação de que apesar da impor
tância do setor para o desenvolvimento econômico e
social do Brasil e para a preservação do meio ambi-

ente, o seu porte é modesto quando comparado a ou
tros países com potencial muito inferior.

O documento evidencia que a produção origina
da de plantações florestais, que engloba produtos
como celulose e papel, produtos siderúrgicos, carvão
vegetal, móveis e produtos sólidos de madeira, gera,
a cada ano, um valor de US$16,1 bilhões (que repre
senta 2,6% do PIB). O segmento de celulose e papel
contribui com 57,1% (US$9,2 bilhões); o de móveis,
com 15,5% (US$2,5 bilhões); o de siderurgia, com
14,3% (US$2,3 bilhões); e o de madeira sólida, com
13,1% (US$2,1 bilhões).

As exportações do setortotabilizam US$3,35 bi
lhões em impostos. O segmento gera mais de 500 mil
empregos diretos e 2 milhões de indiretos.

Entretanto, o setor ainda é pequeno, em nível
mundial. No comércio internacional, o Canadá partici
pou, em 2000, com 20,5%; os Estados Unidos, com
11,6%; a Finlândia, com 7,6%; e o Brasil, com somen
te 1,5% do mercado mundial.

O supracitado documento deixa claro que "es
ses dados evidenciam o extraordinário potencial que
o Brasil possui com suas vantagens comparativas
para assumir posição de destaque no comércio inter
nacional de produtos florestais. No entanto, o País
tende não apenas a reduzir sua participação no mer
cado mundial, como se arrisca em futuro próximo a
importar para atender ao seu próprio mercado inter
no. Para que isso não ocorra é preciso superar os di
versos fatores que inibem o desenvolvimento do setor
de florestas plantadas rio País."

Observa-se que o setor brasileiro de florestas
plantadas tem sofrido limitações graves que dificul
tam a sua expansão e consolidação, pois é um mo
delo não orientado à produção; não há uma política
setorial de longo prazo; a legislação é complexa e
discriminatória; há limitação ao uso da propriedade
para produção de madeira, e a expansão da base
florestal está na dependência exclusiva de grandes
empresas.

Para reverter essa situação, o documento suge
re as seguintes medidas:

a) desenvolvimento de um modelo ins
titucional voltado à produção, com a criação
da Secretaria de Florestas Plantadas no Mi
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento;

b) estabelecimento de uma política de
longo prazo;

c) adoção de medidas para potenciali
zar a competitividade do setor;
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d) simplificação e adequação da legis- SGM/P N° 1.811/2003
lação;

e) inserção do pequeno e médio pro~

dutor rural ao processo produtivo florestal. Brasília, 4 de setembro de 2003

Com isso, os atuais 5 milhões de hectares
plantados poderão ser ampliados para 11 milhões,
o. que acarretará um aumento das exportações se
toriais de 4,5 bilhões para 15 bilhões de dólares; a
criação de2 milhões de novos empregos; eleva
ção na arrecadação anual de impostos de 3 para 6
bilhões de dólares; melhoria do meio ambiente,
pois assegurará a manutenção de aproximada
mente 2 milhões de hectares de Áreas de Preser
vação Permanente e Reserva Legal.

Como bem salientam Luiz Antônio Pinazza e
Regis Alimandro, em "Tirando a floresta do papel"
(Agroanalysis, janl2001), "estudos conduzidos pela
Sociedade8rasileira de Silvicultura (SBS) e por asso
ciações setoriais identificam a existência de um dese
quilíbrio entre oferta e procura de madeira, para aten
der às projeções de crescimento das indústrias de
base florestal".

E acrescentam: "As tendências apontam taxas
de crescimento elevadas para o segmento de celulo
se e papel, mas com limites no ritmo de expansão,
pois os estoques de madeira não permitem o atendi
mento da demanda do mercado interno. Tampouco
têm condições de assegurar a manutenção da posi
ção brasileira no mercado internacional a médios e
longos prazos."

A criação do Fundo de Apoio às Florestas
Plantadas, por nós proposto neste projeto de lei,
propiciará, por certo, a implantação de políticas pú
blicas para o setor, fortalecendo-o com a alocação
de recursos para pesquisa, estudos e diagnósticos,
dentre outros.

Pelos benefícios consideráveis e indispensáveis
ao Brasil, esperamos contar com o decisivo apoio de
nossos pares para o aperfeiçoamento e a aprovação
da presente propositura.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2003. 
Deputado Ricardo Izar.

Despacho: Devolva-se a presente pro
posição, tendo em vista já se encontrar em
tramitação na Casa proposição de idêntico
teor de autoria do mesmo parlamentar. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 4-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Silas Brasileiro
Gabinete 639 - Anexo 4
Nesta

Senhor Deputado,

Faço retornar às mãos da eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência., que "Altera o art. 31, da Constitui
ção Federal, para dispor sobre a prestação de contas
anuais das Prefeituras Municipais" por não conter o
número mínimo de assinaturas indicado no inciso Ido
art. 60, da Constituição Federal, combinado com o in
ciso I do art. 201, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, nova proposição deverá ser apresentada
diretamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - João Paulo Cunha, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 135, DE 2003

(Do Sr. Silas Brasileiro e outros)

Altera o art. 31, da Constituição Fede
ral, para dispor sobre a prestação de con
tas anuais das Prefeituras Municipais.

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:

Artigo único. O art. 31 da Constituição Federal
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 31 ..

§ 2° O parecer prévio sobre as contas
que o Prefeito deve anualmente prestar será
emitido até o final do exercício subseqüente
e só deixará de prevalecer por decisão de
dois terços dos membros da Câmara Muni
cipal.

§ 5° Na hipótese de o parecer prévio
não ser emitido no prazo estabelecido no §
2°,. as contas serão consideradas aprovadas:'
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Relatório de Verificação de Apoiamento

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 135m3

Confirmadas m
Não Conferem 11
Fora do Exercício 1
Repelidas 58
Ilegíveis

Reliradas

TOTAL 229
MíNIMO 171

FALTAM 12

Justificação

No atual momento constitucional podemos veri
ficar a ocorrência freqüente de uma arbitrariedade
que não pode continuar. O atual § 2° do art. 31 da
Constituição atribui aos órgãos competentes de con
trole externo, ou seja, os Tribunais ou Conselhos de
Constas dos estados e dos municípios, onde houver,
a competência para emitir um parecer prévio sobre as
contas que o Prefeito Municipal está obrigado a pres
tar anualmente. Até aí, não temos restrições. A emis
são de um parecer técnico que possa embasar a ava
liação política, que deve ser feita pelo Poder Legislati
vo não é apenas recomendável, como também é uma
prática adotada em todo o mundo e em todas as esfe
ras do governo.

Trata-se, na verdade, de um enorme instrumen
to de poder nas mãos dos órgãos de controle externo,
tendo em vista que, na maioria das vezes, sua deci
são é a que permanece ao final do processo, mas o
Poder Legislativo, chamado como é para se pronun
ciar sobre os mais diversos assuntos, não pode anali
sar as contas com a profundidade exigida pela impor
tância da matéria. Daí porque o parecer, em nossa
opinião, é indispensável.

O problema começa quando se alia a atribui
ção de uma prerrogativa à correspondente necessi
dade de por ela responder a que de direito. E o dis
positivo que pretendemos alterar, embora deixe a
cargo dos tribunais de contas a emissão de parecer
prévio, não estipulam nenhum prazo para que isso
seja feito, nem muito menos prevêem as conse
qüências para o caso de o parecer não chegar a ser
elaborado.

Isso, nobres Colegas, tem-se constituído em
verdadeiro pesadelo de inúmeros Prefeitos brasilei
ros que, embora tenham pautado suas administra
ções pelo rigor da gestão pública, permanecem inde
finitivamente sob $uspeição, com repercussões em
suas carreiras políticas, uma vez que as prestações
de contas nunca foram apreciadas pelas respectivas
cortes de contas.

Para corrigir este tipo de distorção é que espe
ramos contar com o apoio dos nobres Colegas para
ver aprovada a presente Proposta de Emenda à
Constituição.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputado Silas Brasileiro.

Proposição: PECoj35aOO3
Autor da Proposição: SILAS BRASILEIRO

Dala de Apresentação: 1910~03

Ementa: Allera oart, 31, da Constituição Federa\ para dispor sobre a
prestaçào de contas anuais das Prefeituras Municipais.

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

N° Nome do Parlamentar Partido UF

1A1ceste Almeida PMOB RR

2Alceu Collares POT RS

3Alex Canziani PTB PR

4Almeida de Jesus PL CE

5Almerinda de Carvalho PSB RJ

6Almir Moura PL RJ

7Aloysio NunesFerrella PSDB SP

8Anivaldo Vale PSOB PA

9Anselmo PT RO

10 Antonio Cambraia PSOB CE

11 Antonio Cruz PTB MS

12 Arnon Bezerra PSOB CE

13 Ar! Vanazzí PT RS

14 ASÓlJool Ben~s PMDB PA
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15 B. Sá
1GBernardo Ariston
17 Bispo Rodrigues
18 Bispo Wanderval
19 Bonifácio de Andrada
20 Carlito Merss
21 Carlos Mata
22 Carlos Nader
23 Celcita Pinheiro
24 César Medeiros
25 Cleuber Carneiro
26 Confúcio Moura
27 Coriolano Sales
28 Costa Ferreira
29 Custódio Mattos
30 Daniel Almeida
31 Darci Coelho
32 Oarcísio Perondi
33 Oilceu Sperafico
34 Dr. Francisco Gonçalves
35 Or. Ribamar Alves
36 Edmar Moreira
37 Edson Duarte
38 Eduardo Barbosa
39 Eduardo Campos
40 Eduardo Cunha
41 Eduardo Valverde
42 Enio Bacei
43 Enivaldo Ribeiro
44 Érico Ribeiro
45 Eunício Oliveira
46 Félix Mendonça
47 Fernando Ferro
48 Fernando Gabeira
49 Fernando Gonçalves
50 Francisco Appío
51 Francisco Garcia
52 Gastão Vieira
53 GeraldoR~sende
54 Geraldo Thadeu
55 Gilberto Nascimento
56 Gonzaga Mota
57 Gonzaga Patriota
58 Gustavo Fruet

PPS
PSB
PL
PL
PSOB
PT
PL
PFL
PFL
PT
PFL
PMOB
PFL
PFL
PSOB
PCdoB
PFl
PMDB
PP
PTB
PSB
PL
PV
PSOB
PSB
PP
PT
POT
PP
PP
PMD8
PTB
PT
PT
PTS
PP
PP
PMOB
PPS
PPS
PSB
PSDB
PSB
PMD8

PI
RJ
RJ
SP
MG
SC
MG
RJ
MT
MG
MG
RO
BA
MA
MG
BA
TO
RS
PR
MG
MA
MG
BA
MG
PE
RJ
RO
RS
PB
RS
CE
BA
PE
RJ
RJ
RS
AM
MA
MS
MG
SP
CE
PE
PR
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60 Henrique Eduardo Alves
61 Ibrahim Abi-Ackel
62 Inaido Leitão
63 Itamar Serpa
64 Ivo José
65 Jaime Martins
66 João Caldas
67 João Magalhães
68 João Magno
69 João Matos
70 João Paulo Gomes da Silva
71 João Pizzolatti
72 José Carlos Elias
73 José Divino
74 José Unhares
75 José Militão
76 José Priante
77 José Roberto Arruda
78 Josué Bengtson
79 Jovair Arantes
80 Jovino Cândido

81 Júlio Delgado
82 Júnior Betão
83 Lavoisier Maia
84 Leonardo Mattos
85 Leonardo Picciani
86 Leonardo Vilela
87 Leônidas Cristino
88 Linco!n Portela
89 Lobbe Neto
90 Luci Choinacki
91 Luis Carlos Heinze

92 Luiz Bittencourt
93 Luiz Sérgio
94 Marcelino Fraga
95 Marcelo Qrtiz
96 Marcus Vicente
97 Mário Assad Júnior
98 Mauricio Quintella Lessa
99 Maurício Rands

100 Medeiros
101 Mendes Ribeiro Filho
102 Milton Monti
103 Moacir Micheletto

PMOB
PP
PL
PSDB
PT
PL
PL
PTB
PT
PMDB
PL
PP
PTS
PMDS
PP
PTS
PMDS
PFL
prs
PTB
PV
PPS
PPS
PSB
PV
PMDB
PP
PPS
PL
PSDB
PT
PP
PMOB
PT
PMOB
PV
PTB
PL
PSB
PT
PL
PMDS
PL
PMDS

RN

MG
PB
RJ
MG
MG
AL
MG
MG
SC
MG
SC
ES
RJ
CE
MG
PA
DF
PA

GO
SP
MG
AC
RN
MG
RJ
GO
CE
MG
SP
SC
RS

GO
RJ
ES
SP
ES
MG
AL
PE
SP
RS
SP
PR



105 Neiva Moreira
106 Nelson Marquezelli
107 Nelson Meurer
108 Neucimar Fraga
109 Neuton Lima
110 Nilson Mourão
111 Nilson Pinto
1120daír
113 Oliveira Filho
114 Osmânio Pereira
115 Osvaldo Biolchi
116 Osvaldo Reis
117 Paes Landim
118 PastorFrancisco Olímpio
119 Pastor Frankembergen
120 Paulo Baltazar
121 Paulo Bauer
122 Paulo Bernardo
123 Paulo Feijó
124 Paulo Gouvêa
125 Paulo Kobayashi
126 Paulo Rattes
127 Paulo Rocha
128 Pedro Chaves
129 Pedro Corrêa
130 Pedro Fernandes
131 Pedro Novais
132 Philemon Rodrigues
133 Pompeo de Mattos
134 Professor Irapuan Teixeira
135 Rafael Guerra
136 Raimundo Santos
137 Ricardo Izar
138 Ricardo Rique
139 Rícarte de Freitas
140 Roberto Gouveia
141 Roberto Pessoa
142 Romeu Queiroz
143Rubínelli
144 Salvador Zimbaldi
145 Sandes Junior
146 Saraiva Felipe
147 Sebastião Madeira
148 Serafim Venzon
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PDT MA
PTB SP
PP PR
PL ES
PTB SP
PT AG "
PSDB PA
PT MG
Pl PR
PTB MG
PMDB RS
PMOB TO
PFL PI
PSB PE
PTB RR
PSB RJ
PFl se
PT PR
PSDB RJ
PL RS
PS08 SP

PT PA
PMDB GO
PP PE
PTB MA
PMDB MA
PTB PB
POT RS
PRONA SP
PSDB MG
PL PA
PTB SP
PL PB
PTB MT
PT SP
PL CE
PTB MG
PT SP
PT8 SP
PP GO
PMDB MG
PSDB MA
PSDB se
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. 150 Silas Brasileiro
151 Simão Sessím
152 Tarcisio Zimmermann
153 Valdenor Guedes
154 Vicente Arruda
155 Vieira Reis
156 Wladímir Costa
157 Zé Gerardo
158 Zenaldo Coutinho
159 Zequinha Marinho

Assinaturas que Não Conferem

PMDB
PP
PT
PP
PSOB
PMOB
PMDB
PMOB
PSDB
PTB

MG
RJ
RS
AP
CE
RJ
PA
CE
PA
PA

Nome do Parlamentar

1 Bispo Rodrigues
2 Carlos Alberto leréia
3 Carlos Willian
4 Elimar Máximo Damasceno
5 José Thomaz Nonõ
6 Manato
7 Maria do Rosário
aMaurício Rabelo
9 Nelson Trad

10 Pastor Amarildo
11 Ronivon Santiago

Assinaturas Repetidas

----- ._--------_.__._------

Partido UF

PL RJ
PSDB GO
PSB MG
PRONA SP
PFl AL
PDT ES
PT RS
PL TO
PMDB MS
PSB TO
PP AC

Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas

1 Alex Canziani
2 Almeida de Jesus
3 Asdrubal Bentes
4 Celcita Pinheiro
5 Costa Ferreira
6 Edmar Moreira
7 Elimar Máximo Damasceno
8 Enio Bacci
9 Enivaldo Ribeiro

10 Félix Mendonça
11 Fernando Ferro
12 Fernando Gonçalves

PTB PR
Pl CE
PMOB PA
PFl MT
PFl MA
PL MG
PRONA SP
PDT RS
PP PB
PTB BA
PT PE
PTB RJ

1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
2
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.13 Francisco Garcia
14 Gastão Vieira
15 Geraldo Resende
16 Gonzaga Patriota
17 Helenildo Ribeiro

1a Inaldo Leitão
19/vo José
20 José Carlos Elias
21 Josué Bengtson
22 Lavoisier Maia
23 Leonardo Mattos
24 Maurício Quintella Lessa
25 Milton Monti
26 Moacir Micheletto
27 Nelson Marquezelli
28 Nelson Meurer
29 Neucimar Fraga
30 Neuton lima
310dair
32 Osvaldo Biolchi
33 Osvaldo Reis
34 Pastor Francisco Olímpio

35 Paulo Bauer
36 Paulo Kobayashi

37 Paulo Rocha
38 Pedro Chaves
39 Pedro Novais
40 Philemon Rodrigues
41 Ricardo Izar
42 Ricardo Rique
43 Romeu Queiroz
44 Valdenor Guedes

PP
PMOS
PPS

PSB
psoa
PL
PT
PTS
PTS
PSB
PV
PSB
PL
PMOB
PTS
PP
PL
PTa
PT
PMDB
PMDB
PSB
PFL
PSDa
PT
PMDS
PMOS
PTB
PTS
PL
PTS
PP

AM
MA

MS
PE
AL
PB
MG
ES
PA
RN
MG
AL
SP
PR
SP
PR

ES
SP
MG
RS
TO
PE
SC
SP
PA
GO
MA
PB
SP
PB
MG
AP

1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
3
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1

._-----_..._--_.--

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

Nome do Parlamentar---- --_.-._----.....,._._--
1 Narciso Mendes

Partido UF

Despacho: Devolva-se ao Autor, por
não conter o número mínimo de assinaturas
indicado no inciso I do art. 60, da Constitui
ção Federal, combinado com o inciso I do
art. 201, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados. Oficie-se e, após, publi
que-se. Matérias sujeitas a normas espe
ciais: Especial

Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.
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OF/GAB/IIN° 786

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF/GAB/I/N° 789

Brasília, 3 de setembro de 2003

Setembro de 2003

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Leandro Vilela passa a integrar, na qualidade de Titular,
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n° 574-A, de 2002,
que "altera a redação do art. 29-A da Constituição Fe
deral" (estabelecendo que o total da despesa do Poder
Legislativo Municipal não poderá ultrapassar os percen
tuais já fixados relativos à receita corrente e líquido do
município, definida em lei complementar), em substitui
ção ao Deputado Pedro Novais.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 788

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Almerinda de Carvalho passa a integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, ernvaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Almerinda de Carvalho passa a integrar, na qualida
de de Suplente, a Comissão Especial destinada a
efetuar estudo em relação às matérias na Casa,
cujo tema abranja a Reforma Política, em vaga exis
tente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 790

Brasília, 4 de Setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Josias Quintal passa a participar, na qualidade de Ti
tular, da Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a "investigar fatos relacionados à pirataria de pro
dutos industrializados e à sonegação fiscal", em
substituição ao Deputado Edson Andrino.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

------ ----- ----------- .._---------_ .. __._-------------_._--~~-
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OF/GAB/I/N° 791

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jefferson Campos passa a integrar, na qualidade de
Suplente a Comissão Especial destinada a efetuar
estudo em relação às matérias em trâmite na Casa,
cujo tema abranja a Reforma Trabalhista, 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 9-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 793

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pastor Pedro Ribeiro passa a integrar, na qualidade
de Suplente,.a Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática, 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 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 794

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pastor Pedro Ribeiro passa a integrar, na qualidade

de Suplente, a ComisSão.Especial destinada·a efetuar
estudo em relação às matérias em trâmite na Casa,
cujo tema abranja a Reforma Trabalhista, 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 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 795

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Takayama passa a integrar, na qualidade de Suplen
te, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar as atividades da SERASA - Centralização
de Serviços de Bancos S/A, 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 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/IIN° 797

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Takayama passa a integrar, na qualidade de Suplente, a
Comissão Especial destinada a efetuar estudo em rela
ção às matérias em trâmite na Casa, cujo tema abranja
a Reforma Trabalhista, 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 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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OF/GABII/ ND 798

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Bernardo Ariston passa a integrar, na qualidade de Ti
tular, da Comissão Especial destinada a efetuar estu
do em relação às matérias em tramitação na Casa,
cujo tema abranja a Reforma do Judiciário, em substi
tuição ao Deputado José Priante.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N°799

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Edson Ezequiel passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em substituição ao Deputado Marcelo Teixeira.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 934-L-PFLl03

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jairo

Carneiro para integrar, como membro titular, a Comis-

são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 574-A, de 2002, do Se
nadoFederal , que "altera a redação do artigo 29-Ada
Constituição Federal" (estabelecendo que o total da
despesa do Poder Legislativo Municipal não poderá
ultrapassar os percentuais já fixados relativos à recei
ta corrente e líquida do Município, definida em lei
complementar), em substituição ao Deputado Gervá
sio Silva.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 935-L-PFLl03

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Gervásio

Silva para integrar, como membro suplente, a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 574-A, de 2002, do Se
nado Federal, que "altera a redação do artigo 29-A da
Constituição Federal" (estabelecendo que o total da
despesa do Poder Legislativo Municipal não poderá
ultrapassar os percentuais já fixados relativos à recei
ta corrente e liquida do Município, definida em lei
complementar) em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 938-L-PFLl03

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Abelardo

Lupion para integrar, como membro suplente, a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar as
operações no setor de combustíveis, relacionados com
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Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico nos termos regimentais, o Deputado Pro

motor Afonso Gil (titular) e o Deputado Daniel Almei
da (suplente) para integrarem a Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a "investigar a ação crimi
nosa das milícias privadas e dos grupos de extermí
nio em toda a região Nordestê'.

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Df. n° 196/03
Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico nos termos regimentais, o Deputado

Daniel Almeida (Titular) e a Deputada Perpetua Almei-

Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Df. n° 195/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico nos termos regimentais, o Deputado Renil

do Calheiros (t~ular) e o Deputado Jamil Murad (suplen
te) para integrarem a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
n° 349-A, de 2001 , do Sr. Luiz Antonio Fleury que "altera
a redação dos art. 52, 53,55 e 66 da Constituição
Federal para abolir o voto secreto nas decisões da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal".

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico nos termos regimentais, a Deputada Per

pétua Almeida (titular) e a Deputada Vanessa Grazzio
tin (suplente) para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Comple
mentar n° 91 , de 2003 do Poder Executivo que "institui,
na forma do art. 43 da Constituição, a Superintendên
cia do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, esta
belece a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação".

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Oficio nO 1.076/03

Brasília, 4 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, venho indi

car pelo Partido Progressista..., PP, o deputado João
Pizzolatti, como suplente, para integrar a Comissão
Parlamentar de Inquérito com "a finalidade de investi
gar fatos relacionados à pirataria de produtos indus
trializados e sonegação fiscal".

Atenciosamente, - Pedro Henry, Líder.

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Df. n° 193/03

a sonegação dos tributos, máfia, adulteração e suposta Of. n° 194103
indústria de Iiminares", em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

GABINETE DO lÍDER DO PP
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da (suplente) para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n° 140-A, de 1992, do Senhor Nicias Ri
beiro, que "acrescenta parágrafo único ao artigo 29
da Constituição Federal" (estabelecendo que nos mu
nicípios que vierem a ser criados, a lei orgânica será
promulgada no prazo de até um ano, contado do dia
da instalação do novo município) ..

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PcdoB.

Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. n° 198/03
Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico nos termos regimentais, o Deputado Ja

mil Murad (titular) e a Deputada Alice Portugal (su
plente) para integrarem a Comissão Especial destina
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 369-A, de 1996, do Poder Executivo, que
"institui o serviço civil obrigatório".

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. n° 199/03
Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico nos termos regimentais, a Deputada Ali

ce Portugal (titular) para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n° 207-A, de 1995, do Senhor Feu Rosa,
que "dispõe sobre o recenseamento escolar em cre
che e pré-escola no ensino fundamental".

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

LIDERANÇA DO PARTIDO VERDE

Ofício nO 70/03

Brasília, 4 de setembro de 2003

À Sua Excelência, o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os nomes dos Depu
tados do PMDB Gilberto Nascimento (SP) e Sandro
Matos (RJ) para ocuparem as vagas destinadas ao
PV na Comissão de Viação e Transportes, como Titu
lare Suplente, respectivamente.

Certo de merecer sua especial atenção, reno
vo-lhe minhas expressões de apreço e considera
ção.

Cordialmente, - Deputado Sarney Filho, Líder
doPV.

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício IGDAV n° 25/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

E com muita honra que nos dirigimos a Vossa
Excelência, com a finalidade de passar às suas
mãos, cópia do Estatuto da Frente Parlamentar
Evangélica - FPE, recentemente instituída com a fi
nalidade de contribuir com os Trabalhos Legislati
vos de interesse da Sociedade Brasileira, desenvol
vidos nesta Casa.

Em anexo, o Estatuto da Frente e a relação dos
Parlamentares que compõem a FPE.

Com o respeito e admiração de sempre, renova
rnos protestos de elevado apreço.

Atenciosamente, - Adelor Vieira, Deputado
Federal.
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N° DEPUTADO CARGO IGREJA PART. UF GAB FONE IGREJA
1 ADELORVIEIRA PRESBITERO PMOS SC 441 3185441 ASS.DEDEUS
2 AGNALDO MUNIZ CONFERENCISTA PPS RO 833 3185833 ASS.DEDEUS
3 ANDRE ZACHAROW DIACONO POT PR 737 3185737 1" IG. BATISTA
4 BISPO RODRIGUES BISPO PL RJ 613 3185613 IURO
5 BISPO WANDERVAL BISPO PL SP 348 3185348 IURO
6 CABO JULIO PASTOR PSB MG 327 3185327 ASS.OEDEUS
7 CARLOS W1LLlAN PASTOR PST MG 472- 3185472 IG. EV QUADRANGULAR
8 COSTA FERREIRA OIACONO PFL MA 852 3185852 ASS.DEDeus
9 DRANTONIO CRUZ PRESSITERO PTS MS 368- 3185368 ASS, De DEUS
10 EONAMACEDO MEMBRO PTS SP 816 3185816 IURO
11 EOUARDOCUNHA MEMBRO PMD8 RJ 510 3185510 SARA NOSSA TeRRA
12 GERSON GABRIELLI MEMBRO PFL BA 439 3185439 IG;BATISTA
13 GILBERTO NASCIMENTO EVANGELISTA PMOB SP 910 3185910 ASS.DEOEUS
14 GILMAR MACHADO MEMBRO PT MG 262 3185262 IG. BATISTA
15 HELENa SILVA PASTOR PL SE 350 3185350 IURD
16 HENRIQUE AFONSO PASTOR PT AC 645 3185645 PRESBITERIANA
17 HERCULANO ANGHINETTI MEMBRO PP MG 241 3185241 IG. BATISTALAGOINHA
18 lsAlAS SILVESTRE PASTOR PSB MG 531 3185531 ASS.OEOEUS
19 JEFFERSON CAMPOS PASTOR PMDB SP 341 3185341 lG. EV QUADRANGULAR
20 JOÃO BATISTA BISPO PFL SP 962 3185962 IURD
21 JOÃO CAMPOS PASTOR PSDS GO 315 3185315 ASS.OEDEUS
22 JOAo MENDES DE JESUS BISPO PSL RJ 572- 3185572 IURO
23 JOÃO PAULO MEMBRO PL MG 933 3185933 IURO
24 JOSE DIVINO PASTOR PMD8 RJ 586- 3185586 IURD
25 JOSUE BENGTSON PASTOR PTB PA 305 3185305 IG.EV. QUADRANGULAR
26 L1NCOLN PORTELA PASTOR PL MG 615 3185615 IGREJA BATISTA
27 LUIS CARLOSHEINZE MEMBRO PPB RS 526 3185526 LUTERANA
28 MARCOS ABRAÃO PASTOR PFL SP 311 3185311 IURD
29 MARCOS DE JESUS PASTOR PL PE 745 3185745 IURO
30 MILTON BARBOSA PASTOR PFL BA 422 3185422 ASS.OEDEUS
31 MILTON CAROlAS PASTOR PTS RS 705 3185705 ASS.OEDEUS
32 NEUCIMAR FRAGA L.DECELULA PL ES 901 3185901 IG. BATISTA
33 NEUTONLlMA PRESBITERO PTS SP 509 3185509 ASS.DEDeus
34 NILTON CAPIXABA OBREIRO PTB RO 318 3185318 ASS.DEOEUS
35 OLIVEIRA FILHO PASTOR PL PR 635 3185635 IURO
36 ONYX LORENZONI MEMBRO PFL RS 374- 3185374 LUTERANO
37 PASTOR ALMIRMOURA PASTOR PL RJ 639 3185639 IG; INTERN DA GRAÇA
38 PASTOR AMARILDO PASTOR PSS TO 218 3185218 ASS.DEDEUS
39 PAULO JOSEGOUVEA PASTOR PL RS 641 3185641 IURG
40 PHILEMON RODRIGUES MEMl3RO PTB P8 226 3185226 ASS. DE DEUS
41. PR .FRANCISCO OLlMPIO PASTOR PSB .PE 475- 3185475 ASS. DE DEUS
42 PR .FRANKEMBEROEN PASTOR PTB RR 577- 3185577 ASSOE DEUS
43 PR .PEORO RIBEIRO PASTOR PMOB CE 548 3185548 ASS DE DEUS
44 PR .REINALDO PASTOR PTS RS 438 3185438 IG EV. QUADRANGULAR
45 RAIMUNDO SANTOS MEMBRO PL PA 809 31856D9 ASS.OEDEUS
46 REGINALDO GERMANO PASTOR PFL BA 310 3185310 IURD
47 SILAS BRASILEIRO MEMBRO PMOB MO 932 3185938 PRESBITERIANA
48 SILAS CAMARA MEMBRO PTB AM 532 3185532 ASS.DEDEUS
49 TAKAYAMA PASTOR PMDB PR 583" 3185583 ASS DE DEUS
50, VALDENOR GUEDES OBREIRO PP AP 541 3185541 ASSDEDEUS
51 VIEIRA REIS BISPO PMOB RJ 352 3185352 IURO
52 WALTER PINHEIRO MEMBRO PT BA 274- 3185274 IG.BATISTA
53 WASNY DE ROURE DIACONO PT DF 379 3185379 IGSATISTA
54 ZELlNDA NOVAES MEMBRO PFL BA 312 3185312 IURO
55 ZEQUINHA MARINHO MEMBRO PTS PA 823 3185828 AS$DEDEUS
56, ZICO BRONZEADO MEMBRO PT AC 760 3185760 IGBATISTA
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR
EVANGÉLICA

Art. 1° A Frente parlamentar Evangélica é uma
associação civil, de natureza não-governamental,
constituída no âmbito do Congresso Nacional e inte
grada por Deputados Federais e Senadores da Repú
blica Federativa do Brasil.

Parágrafo único. A Frente, que tem sede e foro
no Distrito Federal, é instituída sem fins lucrativos e
com tempo indeterminado de duração.

Art. 2° São finalidades da Frente Parlamentar
Evangélica:

I) Acompanhar e fiscalizar os progra
mas e as Políticas Públicas Governamentais
manifestando-se quanto aos aspectos mais
importantes de sua aplicabilidade e· execu
ção;

11) Promover o intercâmbio com entes
assemelhados de parlamentos de outros
países visando ao aperfeiçoamento recípro
co das respectivas políticas e da sua atua
ção;

111) Procurar, de modo contínuo, a ino
vação da legislação necessária à promoção
de políticas públicas, sociais e econômicas
eficazes, influindo no processo legislativo a
partir das comissões temáticas existentes
nas Casas do Congresso Nacional, segundo
seus objetivos, combinados com os propósi
tos de Deus, e conforme Sua Palavra;

Art. 3° Integram a Frente Parlamentar Evan
gélica:

I) Como membros fundadores os par
lamentares que, integrantes da 52a Legisla
tura, já subscreveram o Termo de Adesão
ou que no prazo de 30 (trinta dias), conta
dos da data de aprovação do presente Esta
tuto, vierem a se inscrever;

11) Como membros efetivos os parla
mentares que subscreverem o Termo de
Adesão em data posterior a fixada na alínea
anterior;

111) Como membros colaboradores os
ex-parlamentares que se interessarem pelos
objetivos da Frente, os Parlamentares Esta
duais e os Vereadores.

Parágrafo único. A Frente poderá conceder títu
los honoríficos a parlamentares e a pessoas da so
ciedade em geral que se destacarem no estudo e na

prática de ações sociais, econômicas e culturais, in
dicados pelos membros efetivos da Frente Parla
mentar Evangélica e aprovados pela Assembléia
Geral.

Art. 4° São órgãos da direção da Frente Parla
mentar Evangélica:

I) A Assembléia Geral, integrada pelos
membros fundadores e efetivos, todos com
direitos iguais de palavra, voto e mandato
diretivo, desde que eleitos para os diversos
cargos;

11) A Mesa Diretora, integrada por Pre
sidente, Cinco Vice-Presidentes, permanece
com Três Tesoureiros, Cinco Secretários e
Cinco Vogais.

111) O Conselho Fiscal, constituído por
Sete membros Titulares e Cinco Suplentes.

Art. 5° A Assembléia Geral reunir-se-á ordi
nariamente duas vezes a cada ano, no mês de abril
e agosto, e,extraordinariamente, sempre que convo
cada pelo Presidente da Mesa Diretora, pela maioria
dos membros da Mesa OU pela expressiva manifes
tação de pelo menos 1/3 (um terço) de seus mem
bros fundadores e efetivos.

Parágrafo único. A Assembléia Geral reu
nir-se-á em primeira convocação, no horário e local
previamente marcado, com a presença de 1/3 (um
terço) de seus membros fundadores e efetivos, e em
segunda convocação, trinta minutos após, com qual
quer número.

Art. 6°Compete à Assembléia Geral:

I) Aprovar, modificar ou revogar, total
ou parcialmente, o Estatuto da Frente Parla
mentar Evangélica;

11) Aprovar, modificar ou revogar total
ou parcialmente, o Regimento Interno elabo
rado pela Mesa Diretora;

111) Eleger, reeleger e empossar os
membros da Mesa Diretora e do Conselho
Fiscal, para o mandato de um ano;

IV) Admitir ou demitir membros, conce
der ou cassar títulos honoríficos, homolo
gando atos da Mesa Diretora que, neste
sentido forem adotados no interregno das
assembléias ordinárias;

V) Autorizar a constituição de Comis
sões Permanentes e, se necessário, a cons
tituição de uma Secretaria Executiva;

VI) Examinar e referendar os atos pra
ticados pela Mesa Diretora pelo Conselho
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Fiscal, aprovando seus relatórios e parece
res, se perfeitos e acabados;

VII) Autorizar a aquisição ou alienação
de bens e imóveis;

VIII) Homologar termos de convênios e
de contratos firmados pela Mesa Diretora;

IX) Apreciar toda e qualquer matéria
que lhe for apresentada pela Mesa Diretora,
Pelo Conselho Fiscal ou por qualquer de
seus membros, fundadores ou efetivos;

X) Zelar pelo cumprimento das finali
dades da frente.

Art. 7° A Assembléia Geral, Ordinária ou Extra
ordinária, será convocada com antecedência míni
ma de 7 (sete) dias, mediante divulgação nos servi
ços de som da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal e nas Emissoras de Rádio e de Televisão
das respectivas Casas, sem prejuízo da divulgação
por mala direta nos escaninhos dos Parlamentares.

Art. 8° Compete à Mesa Diretora:

I) Organizar e divulgar.programas, pro
jetos e eventos da Frente Parlamentar Evan
gélica;

11) Nomear comissões, atribuir funções
específicas a seus membros e a outros mem
bros da Frente, designar um Secretário Exe
cutivo se autorizada pela Assembléia Geral,
nomear integrantes de missões externas, con
tratar pessoal de apoio desde que haja recur
so financeiro próprio e requisitar apoio logísti
co e de pessoal às mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal;

111) Ouvir e aprovar atas, relatórios e
pareceres, submetendo estes últimos à ho
mologação da Assembléia Geral;

IV) Receber doações e destiná-Ias ao
cumprimento das finalidades da Frente;

V) Admitir ou demitir membros, conce
der ou cassar títulos honoríficos, isto no in
terregno das Assembléias gerais ordinárias,
levando estes atos ao. conhecimento e à ho
mologação da Assembléia Geral;

VI) Manter contato com as Mesas Dire
toras e com as Lideranças Partidárias da
Câmara dos Deputados e do Senado visan
do ao acompanhamento de todo processo
legislativo que se referir às políticas gover
namentais, realizando o .mesmo empenho
junto a órgãos dos demais poderes, na
União, nos Estados e no Distrito Federal;

VII) Contratar assessores que opinem
nas questões relativas às finalidades da Fren
te, se autorizados pela Assembléia Geral;

VIII) Praticar todos os atos administra
tivos inerentes ao funcionamento da Frente;

IX) Elaborar um regimento interno que
defina e interprete o presente Estatuto e es
tabeleça as normas necessárias ao atendi
mento das finalidades da Frente, submeten
do-o à aprovação da Assembléia Geral, des
de que o a.ssunto conste da ordem do dia
previamente distribuída.

X) Firmar acordos, convênios ou con
tratos com órgãos públicos ou com entida
des privadas visando· o exame, a discussão
e a aplicabilidade das políticas e das ações
governamentais;

XI) Exercer toda e qualquer prerrogati
va e tomar as decisões necessárias ao cum
primento das finalidades da Frente, obser
vando os limites impostos pelo presente
Estatuto.

Art. 9° Compete ao Conselho Fiscal examinar
todos os livros e documentos contábeis da Frente
Parlamentar Evangélica, emitindo parecer sobre as
contas a cada ano, submetendo sua apreciação ao
juízo da Assembléia Geral Ordinária.

Parágrafo único. Para fins de controle interno, o
ano fiscal da Frente Parlamentar Evangélica tem iní
cio no dia 1° de abril e encerra no dia 31 de março do
ano seguinte.

Art. 10. Os cargos de direção da Frente Parla
mentar Evangélica serão preenchidos por parlamenta
res que estejam no exercício de mandato, admite inclu
sive a participação de suplentes de Deputado ou de
Senador que tenham assumido o mandato, desde que
sejam membros fundadores ou efetivosda Frente.

Parágrafo único. O suplente de Deputado ou de
Senador, integrante de órgãos de direção da Frente,
em ocorrendo à perda do seu respectivo mandato
parlamentar, será substituído em seu cargo. por um
dos vogais, conforme indicação da Mesa Diretora.

Art. 11. É vedado a todos os membros daFrente
Parlamentar Evangélica usufruir ou perceber qual
quer tipo de remuneração pelo exercício de seus car
gos de direção, permitindo o reembolso de despesas
comprovadamente feitas em decorrência de missões
específicas, havendo disponibilidade financeira;

Art. 12. O patrimônio móvel e imóvel e a receita
da Frente Parlamentar Evangélica se constituirão por
meio da contribuição de seus membros, de aquisi-
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ções, doações ou legados, de rendas provenientes do
patrocínio de eventos, de convênios, de contratos, de
subsídios, transferências ou subvenções oriundas de
entidades públicas ou privadas e de outras origens le
galmente admitidas.

Parágrafo único. Os haveres em dinheiro, perce
bidos pela Frente, serão depositados em banco oficial
em conta a ser movimentada conjuntamente pelo
Presidente da Mesa Diretora ou por quem o substitua
e pelo Tesoureiro, primeiro ou segundo, que estiver
no exercício efetivo do cargo.

Art. 13. A Frente parlamentar Evangélica terá
um regimento interno, subsidiário do presente estatu
to, no qual constarão, detalhadamente, os princípios
da sua organização interna e das atribuições dos
seus diretores, bem como os procedimentos da apli
cação das normas de ética e de moral que influem na
aceitação ou no desligamento de seus membros na
destituição de seus diretores.

Parágrafo único. O Regimento Interno será apro
vado, revogado ou modificado pelo voto da maioria sim
ples dos membros da Frente Parlamentar Evangélica
presentes à Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordi
nária, convocada para o exame da matéria.

Art. 14. No caso de extinção da Frente Parla
mentar Evangélica, os seus bens, móveis e imóveis,
bem como os saldos em conta corrente, apurado o
passivo e o ativo, serão destinados a qualquer entida
de congênere ou de caráter social e filantropo, sem
fins lucrativos, nomeada pela Assembléia que deter
minar a dissolução da Frente.

Parágrafo único. A Frente somente poderá ser
extinta quando não houver pelo menos 10 (dez) parla
mentares interessados em sua existência e o ato de
dissolução será da Assembléia Geral Extraordinária
especialmente convocada, pelos membros remanes
centes, com esta finalidade.

Art. 15. O presente Estatuto entra em vigor na data
de sua aprovação pela Assembléia Geral de fundação
da Frente Parlamentar Evangélica, quando também se
dará a eleição e posse da primeira diretoria.

Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, de de 2003

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunicamos a V. Exa a criação da Frente Par

lamentar de Defesa das Rodovias e Usuários 
TRANSFRENTE, que reúne Deputados Federais e
Senadores preocupados com a degradação da malha
rodoviária do País. Pretendemos cobrar e apoiar polí
ticas públicas, programas e demais ações governa
mentais que promovam a recuperação, conservação,
ampliação e construção de nossas rodovias.

Nos termos do art. 80, § 2°, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, solicitamos que V. Exa

dê ciência ao Plenário da criação dessa Frente Parla
mentar e convidamos os ilustres Pares a unirem-se
aos signatários do Manifesto em anexo.

Respeitosamente, - Deputado Geraldo Thadeu.

Brasília, 22 de agosto de 2003

MANIFESTO

A infra-estrutura viária é o alicerce do desenvol
vimento do País, fundamental para prover o Brasil de
condições de competitividade no mundo globalizado.

Razões históricas explicam a primazia da rodo
via na malha viária brasileira. Este modal responde
hoje por 63% do transporte nacional e corresponde a
um patrimônio público forjado por gerações sucessi
vas, o qual temos obrigação de preservar.

Em relação aos 57 mil km de rodovias federais
pavimentadas, 70% mostram-se com a superfície em
condições entre regular e ruim para trafegar. Em
2002, o Brasil investiu apenas 0,2% do PIB em trans
portes, quando o Banco Mundial recomenda 3,5%
para os países em desenvolvimento. A continuar as
sim, chegaremos em 2005 com 100% das rodovias
federais nas condições citadas.

No intuito de buscar soluções definitivas para as
questões que assolam a vida dos usuários de rodovias
brasileiras e mediante esforço suprapartidário, esta
mos instituindo a "Frente Parlamentar de Defesa das
Rodovias e Usuários".

A criação da Frente tem por princípio salvaguar
dar o patrimônio rodoviário brasileiro e promover sua
melhoria, tendo em vista a segurança do trânsito.

Com boas estradas evitaremos os acidentes
constantes, muitas vezes com vítima fatal, e reduzire
mos os prejuízos e o desconforto com o roubo de car
gas, os assaltos aos ônibus, o consumo de combustí
veis e do tempo de viagem, o desgaste dos veículos e
as perdas resultantes da ineficácia no escoamento da



Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
REQUERIMENTO

(Do Sr. Lincoln Portela)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 23 de Setembro de 2003, às 10h.

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 dia 23 de setembro de 2003 (às
10:00 horas), a fim de homenagearmos os 50 anos de
fundação da TV Record.

Salas das Sessões, 17 de fevereiro de 2003

REQUERIMENTO N° 173, DE 2003

Requeiro nos termos regimentais, a
realização de uma sessão solene emho
menagem aos 50 anos da Rede Record
de Televisão, a se realizar em nove de se
tembro de 2003.
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produção agrícola. Os ganhos financeiros resultantes REQUERIMENTO N° 198, DE 2003
da redução do "Custo Brasil" poderão ser aplicados (Do Sr. Deputado Marcelo Ortiz)
na prevenção de acidentes, na educação, saúde e ha- Requer a convocação de Sessão So-
bitação, entre outras destinações.

Dentro da prerrogativa constitucional do legisla- Iene da Câmara dos Deputados para o
tivo federal de fiscalizar as ações do Poder Executivo, dia 7-10-'2003.
a Transfrente terá por objetivo criar um canal de rei~ Senhor Presidente,
vindicação permanente no intuito de alocar recursos Representando um décimo da composição da
para recuperar e conservar as rodovias existentes, Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce-
duplicar trechos com fluxo elevado de tráfego, como lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e
também construir novas rodovias. ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene

Desta forma, contribuiremos com a aberturade va- desta Casa para o dia 7 de outubro de 2003, a fim de
gas paratrabalhadores com menor qualificação, privile- prestar horne~agemà Rede Record de Televisão, em
giando os menos favorecidos, preferencialmente os em- virtude da Comemoração do seu Cinqüentenário.
pregados braçais. Dentro deste universo, abre-se urna
perspectiva para .Empreiteiros, Consórcios, Govemos
Federal, Estadual,Municipal, Servidores e Usuários.

SenhorParlamentar, suaparticipação é impres
cindível, para juntos, como legítimos representantes
do povo brasileiro que somos, podermos assegu
rar-IM locomoção, minimizando os acidentes, garan
tir o escoamento dos nossos produtos e o abasteci
mento da população.

Certo de poder contar com sua especial aten
ção e valioso apoio para o pleno êxito desta iniciativa,
aproveito. o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
votos de estima, •apreço e admiração. - Deputado
Geraldo Thadeu/PPS-MG.

Publique-se.
Em 4"9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Defiro. Publique-se.
Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Rocha)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento da PEC n° 516/2002, por
mim apresentada em legislatura passada.

Sala das Sessões, 27 de maio de 2003. - Depu
tado Paulo Rocha.

Despacho: Nos termos do parágrafo
único do art. 105 do RICO, Defiro odesar
quivamento das seguintes proposições PEC
n° 516/2002; Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)

Requer o desarquivamento da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 334,
de 1996.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 105, pa

rágrafo único, do Regimento Interno, o desarquiva
menta da Proposta de Emenda à Constituição n°
334, de 1996, que "veda a nomeação de parentes
de autoridades para cargos em comissão e funções
de confiança."

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Jovair Arantes.

Despacho: Nos termos do parágrafo
único do art. 105 do RICO, Defiro o desar
quivamento da PEC n° 334, de 1996, Publi
que-se.

Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 1.049, DE 2003
(Do Sr. Osvaldo Coelho)

Requer o desarquivamento de Pro
posição.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 3.729/97, de minha autoria, que dispõe so
bre as condições exigíveis para a identificação do

couro e das matérias-primas sucedânias, utilizados
na confecção de calçados e artefatos.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2003. 
Osvaldo Coelho, Deputado Federal PFUPE.

Despacho: Nos termos do parágrafo
único do art. 105 do RICO, defiro o desar
quivamento do PL n° 3.729/1997. Publi
que-se.

Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 1.052, DE 2003
(Do Sr. Moacir Micheletto)

Requer o desarquivamento da PEC
- Proposta de Emenda à Constituição n°
409, do ano de 2001.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento da PEC - Proposta de
Emenda à Constituição n° 409/2001 e a indicação de
meu nome como autor do mesmo projeto.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2003. 
Moacir Micheletto, Deputado Federal - PMDB/PR.

Despacho: Defiro o desarquivamento
(RICO, art. 105, parágrafo único). Publi
que-se.

Em 4-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não peço a palavra para fazer propriamente uma
questão de ordem. Para que não cometamos o mes
mo equívoco, lembro que, de acordo com o Regimen
to Interno, iniciado o processo de votação, é desne
cessário o esgotamento da sessão, que pode ser
prorrogada automaticamente. Lembro apenas que,
com base no Regimento Interno, tendo início a vota
ção e estando na fase de encaminhamento, evidente
mente se torna desnecessário suspender a sessão
por esgotamento de prazo; a mesma prorroga-se au
tomaticamente.

Esse mecanismo está previsto no art. 72, § 2°,
combinado com o art. 181. Faço o registro apenas
para que, em outra oportunidade, iniciado o processo
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de votação, não tenhamos a preocupação de encer
rar a sessão, que pode ser prorrogada automatica
mente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Roberto Freire, o comando que VExa. bus
ca no Regimento para sustentar a sua tese seria váli
do caso estivéssemos no processo de votação. Ou
víamos ainda a orientação das bancadas. A votação
não estava em curso.

Como a matéria é muito polêmica, a Presidência
tomou a cautela de esgotar aquela sessão e iniciar
outra.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, se
consultarmos as notas taquigráficas, vamos ver que
tinha sido iniciado o processo de votação. V.Exa. per
guntou como votam os partidos. Estávamos na fase
de encaminhamento da votação. Claro que, por libe
ralidade, não encaminhamos apenas o voto "sim" ou
"não". Fazemos, se permitidas pela Mesa, algumas
considerações, mas estávamos apenas encaminhan
do o voto. Por quê? Porque o processo de votação já
havia sido iniciado.

O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do
Espírito Santo está toda aqui. Viemos com a disposi
ção de votar "sim".

Reitero o que disse o Líder Eduardo Campos
sobre os 4 anos da transição das alíquotas de origem
e de destino, que beneficia o nosso Estado. Espero
que o Relator aceite a inclusão da medida na emenda
aglutinativa.

O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO LOPES (Sem Partido - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
quero apenas registrar a solicitação da Governadora
do Rio de Janeiro, que tem acompanhado as negocia
ções, à nossa bancada para oferecer o voto "sim".

Mesmo entendendo que boa parte das ques
tões de interesse do Rio de Janeiro não está adequa
damente contemplada no parecer, a nossa expectati
va é de que a reforma tributária avançará e os interes
ses do nosso Estado serão atendidos, ou seja, que
haverá correção de iniqüidades e de ausências na le
gislação tributária.

Dando um voto de confiança à intenção do Go
verno Federal de promover a reforma tributária, solici
tamos aos Deputados do Estado do Rio de Janeiro o
voto favorável à emenda aglutinativa.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

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
Dr. Benedito Dias PP
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 5

PARÁ

Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Wladimir Costa·PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PL PUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTS
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
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Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

João Correia PMDB
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mauro Benevides PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Rommel Feijó PSDB
Zé Gerardú PMDB
Total de Ceará: 12

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 6

Setembro de 2003

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PL PUPSL
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PL PUPSL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB

Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PTB

Marcos de Jesus PL PUPSL
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 15
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
Maurício QuintellaLessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL PUPSL
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Guilherme Menezes PT
João Almeida. PSDB
João Leão PL PUPSL

Jonival Lucas Junior PTB
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB

Luiz Alberto PT
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
César Medeiros PT
CleuberCarneiro PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB

Ivo José PT
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Mifitão PTS
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDS
Maria do Carmo .Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário HeringerPDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP

José Carlos Elias PTB
Manato PDT

Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL PUPSL

Rose de FreitasPSDB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PL PUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Santana PT
Deley PV
Dr. Heleno PP
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Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
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
Roberto Jefferson PTB
Sandro Matos PMDB

Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Ahtonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL PUPSL
Carlos Sampaio PSDB

Cláudio Magrão PPS
Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
João Paulo Cunha PT

José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luciano lica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greehhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Mariângela Duarte PT
Michel Temer PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Salvador limbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
lulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 4

GOlAs
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
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Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Chico da Princesa PL PUPSL
Dilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Giacobo PL PUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
João Matos PMDB
Jorge Boeira PT
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PP
Cezar SchirmerPMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
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
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTS
Paulo Gouvêa PL PUPSL
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 318
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° 41-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção 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 admissibilida
de, com emendas, contra os votos dos Depu
tados Eduardo Paes e Mendonça Prado
(Relator: Sr. Osmar Serraglio); e da Comis
são 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,
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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,
apensada; com substitutivo; e pela inadmis
sibilidade das emendas de nOs 115 e 182; e
pela rejeição das demais emendas apresen
tadas e da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 13, de 2003, apensada, contra os vo
tos dos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Gerson Gabrielli, José Roberto
Arruda, Machado, Mussa Demes, Pauder
ney Avelino, Antonio Cambraia, Júlio Se
meghini, Walter Feldman, Anivaldo Vale e
Eduardo Paes. (Relator:Sr.. Virgílio Guima
rães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nOs 464-A, de 2001,
e 13, de 2003.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação a Emenda Aglutinativa n° 27, de 2003,
ao substitutivo da Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 41-A, de 2003, do Poder Executivo, que alte
ra o Sistema Tributário Nacional e dá outras provi
dências, ressalvados os destaques:

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 PROVIDÊNCIAS".

Resultante da fusão das emendas 1-CE (Júlio
César), 44-CE (Luiz Carlos Hauly), 52-CE (Max Ro
senmann), 69-CE (Osmar Serraglio), 76-CE (Antonio
Carlos Magalhães Neto), 92-CE (Bancada Do Pt),
113-CE (Gervásio Silva), 133-CE (Sandro Mabel),
211-CE (Lavoisier Maia), 228-CE (Jutahy Júnior), 256
E 257-CE (Eduardo Cunha), 373-CE (Osório Adria
no), 388-CE (M. Micheletto), 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 § 3° do Art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1° Os artigos da Constituição a seguir enume
rados passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 34 ..

V - .

c) retiver parcela do produto da arrecadação
do imposto previsto no art. 155, 11, devida a outra
unidade da Federação;

"Art. 36 .

V - no caso do art. 34, V, c, de solicitação 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, ati
vidadesessenciais ao funcionamento do Estado, exer
cidas por servidores de carreiras específicas, terão
recursos prioritários para a realização de suas ativida
des e atuarão de forma integrada, inclusive com o
compartilhamento de cadastros e de informações fis
cais, na forma da lei ou convênio:'

"Art. 52 ..

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade
do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e
seus componentes, e o desempenho das adminis
trações tributárias da União, dos Estados e do Distri
to Federal e dos Municípios."

"Art. 61 .

§ 3° Lei complementar que disciplinar o imposto
previsto no art. 155, 11, poderá, ainda, ser proposta por
um terço dos Governadores de Estado e Distrito Fede
ralou por mais da metade das Assembléias Legislati
vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus·membros:'

"Art. 105 ..

111- .

d) contrariar a regulamentação de que trata o
art. 155, § 20, VIII, ou lhe der interpretação divergente
da que lhe tenha atribuído outro tribunal.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 42947

"Art. 146 .

111- .

d) definição de tratamento diferenciado efavore
cido para as microempresas e para as empresas de
pequeno porte, inClusive regimes especiais ou simplifi
cados no caso do imposto previsto no art. 155, 11, das
contribuições previstas no art. 195, I e § 12 e 13, e da
contribuição a que se refere o art. 239:'

"Art. 146-A. Lei complementar poderá estabele
cer critérios especiais de tributação, com o objetivo de
prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo
da competência de a União, por lei, estabelecer nor
mas de igual objetivoZ'

"Art. 148 ..
I - para atendera despesas extraordinárias, de

correntes de calamidade pública, de desastre ambi
entai, de guerra externa ou sua iminência;

"Art. 149 .

§2° .

11- incidirão também sobre a importação de pro
dutos 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, 111, aZ'

"Art. 149-B. Os Municípios e o Distrito Federal po
derão instituir contribuição, na forma das respectivas
leis, para o custeio do serviço de limpeza de vias, logra
douros, praças e parques localizados no território do
município, observado o disposto no art. 150, I e 111.

Parágrafo único. A contribuição a que se refere o
caput poderá ter por base o valor venal do imóvel, não
se aplicando o art. 146, 111, aZ'

"Art. 150 ..

111- ..

c) antes de decorridos noventa dias da data em
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou au~

mentou, observado o disposto na alínea b;

v- estabelecer limitações ao tráfego de pesso
as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, admitida a cobrança de pedágio;

"§ 1° Avedação do inciso 111, b não se aplica aos
tributos previstos nos arts. 148, 1,153, 1.11, IV e V, e
154,11, ea vedação do inciso III,c não Se aplica aos
tributos previstos nos artS. 148, 1, 153, 1 ,11 , III e V, e
154,11, nem à fixação da base de cálculo dos impostos
previstos nos arts. 155,11I, e 156, I. ~;, .~

§6° Qualquer subsidio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou
contribuições só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exClusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição.

§8° Qualquer associação ou sindicato, nos ter
mos da lei, poderá solicitar informações relativas a
benefícios fiscais concedidos, na forma do § 6, a pes
soas jurídicas.

"Art. 152-A. É vedado aos Estados e ao Distrito
Federal, no exercício da competência prevista no artigo
155,11, e § 2°, XI, dispor sobre matéria não relacionada
na lei complementar de que trata o inciso XII ou da reso
lução de que trata o inciso IV, ambos do art. 155, § 2°,
ou, ainda que relacionadas, possuam conteúdo ou for
ma diferentes daqueles nelas constantes."

"Art. 153 .

I - importação de produtos estrangeiros e de
serviços;

11 - exportação, para o exterior, de produtos na
cionais ou nacionalizados ede serviços;

§ 3° ; .

IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisi
ção de bens de capital pelo contribuinte do imposto,
na forma da lei.

§ 4° O imposto previsto no inciso VI:
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixa

das de forma a desestimular a manutenção de pro
priedades improdutivas;
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11 - não incidirá sobre pequenas glebas rurais,
definidas em lei, quando as explore, o proprietário
que não possua outro imóvel;

111- será fiscalizado e cobrado pelos Municípios
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 automotores ter
restres, aéreos e aquáticos;

§ 1° ..

IV - será progressivo;
V - terá alíquotas definidas em lei complemen

tar, com limite máximo de quinze por cento, admitida a
diferenciação de alíquotas nas transmissões por doa
ção, por causa mortis e em razão do grau de paren
tesco.

§ 2° ..

11- a isenção e a não-incidência, salvo determi
nação em contrário da lei complementar:

c) não acarretará anulação do crédito relativo a
insumos, nas operações anteriores à saída daindús
tria, de papel destinado à impressão de jornais;

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República, de um terço dos senado
res ou de um terço dos governadores, aprovada por
três quintos de seus membros, estabelecerá:

a) as alíquotas aplicáveis às operações e pres
tações, não podendo estabelecer alíquota superior a
vinte e cinco por cento;

b) relativamente às operações e prestações inte
restaduais, as alíquotas de referência, para efeito es
pecífico de determinação da parcela do imposto devi
da 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, observado o seguinte:

a) o órgão colegiado de que trata o inciso XII, g,
definirá a quais mercadorias, bens e serviços serão
aplicadas, devendo tal definição ser ratificada por de
creto legislativo dos Estados e do Distrito Federal, ve
dada alteração das definições, implicando ratificação
tácita a ausência de pronunciamento, nos termos de
lei complementar;

b) a menor alíquota será aplicada aos gêneros
alimentícios de primeira necessidade e aos medica
mentos de uso humano, segundo condições e listas
definidas em lei complementar, e a mercadorias, bens
e serviços definidos pelo órgão colegiado de que trata
o inciso XII, g;

c) à exceção da alíquota prevista na alínea b, as
demais não poderão ser inferiores à maior alíquota de
referência de que trata o inciso IV, b;

VI - relativamente a operações e prestações in
terestaduais, será observado o seguinte:

a) o imposto será calculado pela aplicação da
alíquota da mercadoria, bem ou serviço sobre a res
pectiva base de cálculo;

b) a parcela devida ao Estado de origem será
obtida pela aplicação da alíquota de referência previs
ta no inciso IV, b, sobre a base de cálculo, que, para
efeito de apuração dessa parcela, não compreenderá
o montante do imposto sobre produtos industrializa
dos, quando a operação ou prestação configure fato
gerador dos dois impostos;

c) a parcela devida ao Estado de localização do
destinatário, inclusive nas aquisições feitas por con
sumidor final na venda ou faturamento direto, será a
diferença entre os montantes obtidos na forma das
alíneas a e b;

d) quando for aplicada a ai íquota a que se refere
o inciso V, b, o imposto caberá integralmente ao Esta
do de origem;

e) a parcela do imposto a que se refere a alínea
c não será objeto de compensação, pelo remetente,
com o montante cobrado nas operações e prestações
anteriores;

f) o imposto poderá ser cobrado no Estado de
origem, nos termos de lei complementar;

g) lei complementar definirá a forma como o im
posto devido a que se refere a alínea c será atribuído
ao respectivo Estado ou Distrito Federal de localiza
ção do destinatário, podendo condicionar ao seu efe
tivo pagamento o aproveitamento do crédito fiscal a
ele concernente para compensação com o montante
devido nas operações e prestações seguintes;

h) somente será considerada interestadual a
operação em que houver a efetiva saída de mercado
ria ou bem do Estado onde se encontrem para o Esta
do de localização do destinatário, assim considerado
aquele onde ocorrer a entrega da mercadoria ou bem;

i) relativamente à prestação do serviço de trans
porte aéreo, terrestre, aquático ou por qualquer outra
via, somente será interestadual aquela vinculada a
mercadorias, bens, valores, semoventes e pessoas,

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



b) autorizar a transação e a concessão de anis
tia, remissão e moratória, observado o disposto no
art. 150, a 60;

c) estabelecer critérios para a concessão de
parcelamento de débitos fiscais;
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passageiros ou não, cuja contratação preveja como ponsabilidade pelo pagamento da parcela do imposto
destino físico unidade da Federação diferente daque- a que se refere o inciso VI, c;

la onde se iniciou a prestação; , .
j) nas operações com gás natural e seus deriva- f) assegurar o aproveitamento do crédito relativo

dos, o imposto será devido na forma das alíneas a a c; à remessa para outro Estado, com a observância do
VII - não será objeto de isenção, redução de disposto no inciso VI, e, de serviços e de mercadori-

base de cálculo, crédito presumido ou qualquer outro as, ao montante cobrado nas operações anteriores
incentivo ou benefício, fiscal ou financeiro, vinculado decorrentes de aquisições destinadas ao ativo per-
aoirnposto, exceto: manente, segundo critérios que estabelecer;

a) para atendimento aodisposto nos ad. 146, 111, .......................•••..•..................................••.•........
d, hipótese na qual poderão ser aplicadas as restri- g) dispor sobre a competência e o funcionamen-
ções previstas nas alíneas a e b do inciso 11; to do órgão colegiado integrado por representante de

b) a isenção para operações com gêneros ali- cada Estado e do Distrito Federal;
mentícios de primeira necessidade e com medica- h) disciplinar o processo administrativo-fiscal;
mentos de uso humano, segundo condições e listas i) definir as bases de cálculo, de modo que o
definidas ern.lei complementar; montante·do imposto as integre, inclusive nas hipóte-

VIII - terá regulamentação única, sendo vedada ses do inciso IX;

a adoção de norma autônoma estadual; j) dispor sobre regimes especiais ou simplifica-
IX - ;........... dos de tributação, inclusive para atendimento ao dis-
a) sobre a entradade bem ou mercadoria impor- posto no ad. 146, 111, d;

tados do exterior, a qualquer título, por pessoa física I) prever sanções, inclusive retenção dos recur-
ou jurídica, ainda que não. seja contribuinte habitual sos oriundos. das transferências constitucionais, apli-
do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim cáveis aos Estados e ao Distrito Federal e seus agen-
como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o tes, por descumprimento da legislação do imposto,
imposto ao Estado onde estiver situado o domicilio ou especialmente do disposto no inciso VII;
o estabelecimento do destinatário da mercadoria, m) dispor sobre o processo administrativo de

bem ou serviço; apuração das infrações à legislação do imposto prati-
........................................................................... cadas pelos Estados e Distrito Federal e seus agen-
c) sobre as transferências interestaduais de tes, bem como definir órgão que deverá processar e

mercadorias e bens entre estabelecimentos do mes- efetuar o julgamento administrativo;

mo titular; n) definir a forma como o Estado de localização
X - ;..................... do destinatário exercerá a sujeição ativa na hipótese
a) sobre operações que destinem mercadorias do inciso VI, c;

para o exterior, nem sobre serviços prestados a desti- o) prever a obrigatoriedade da prestação, por
natários no exterior, assegurada a manutenção e o meio eletrônico, das informações relativas à realiza-
aproveitamento do montante doimposto cobrado nas ção de cada operação e prestação, no momento de
operações e prestações anteriores; sua realização, a sistema integrado de informações,

d) nas prestações de serviço de comunicação disponível às administrações tributárias;
nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e XIII - compete ao Órgão colegiado de que trata
imagens de recepção livre e gratuita; o inciso XII, g, mediante aprovação pelo número de

............ votos definido em lei complementar, observado o mí-
XI - a instituição por lei estaduallimitar-se-á a nimo de quatro quintos de seus membros:'

estabelecer a exigência do imposto na forma discipli- a) editar a regulamentação de que trata o inciso
nada pela lei complementar de que trata o inciso XII; VIII;

XII- .
a) definir fatos geradores e contribuintes do im

posto;
b) dispor sobre substituição tributária, inclusive,

se for o caso, as hipóteses de transferência de res-
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d) fixar as formas e os prazos de recolhimento
do imposto;

e) estabelecer critérios e procedimentos de con
trole e fiscalização na hipótese do inciso VI, c;

§ 6° A incidência do imposto sobre energia elé
trica e petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados:

I - ocorre em todas as etapas da circulação,
desde a saída do estabelecimento produtor ou a im
portação até a sua destinação final;

11 - em relação à energia elétrica ocorre tam
bém nas etapas de produção, de transmissão, de
distribuição, de conexão e de conversão, até a sua
destinação final.

§ 7° O imposto previsto no inciso 111:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado

Federal;
11 - poderá ter alíquotas diferenciadas em fun-

ção do tipo e utilização.

"Art. 156 ..
§ 2° .
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.

"Art. 158 .

11- cinqüenta por cento do produto da arrecada
ção do imposto da União sobre a propriedade territori
al rural, relativamente aos imóveis neles situados, ca
bendo a totalidade na hipótese da opção a que se re
fere o ad. 153, § 4°,111;

111 - cinqüenta por cento do produto da arreca
dação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados ou registrados em
seus territórios;

Parágrafo único. As parcelas de receita peden
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, se
rão creditadas conforme critérios definidos em lei
complementar:'

"Art. 159 .

I - do produto da arrecadação dos impostos so
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e nove por cento
na seguinte forma:

d) dois por cento, destinado a financiamento de
programas de desenvolvimento nas Regiões Norte,

Nordeste e Centro-Oeste e no Estado do Espírito
Santo, por intermédio dos respectivos Estados, nos
termos da lei complementar;

111 - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação da contribuição de intervenção no domínio
econômico prevista no art. 177, § 4°, para os Estados
e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei,
observada a destinação a que refere o inciso 11, c, do
referido parágrafo.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que re
ceberem nos termos do inciso 11, observados os crité
rios estabelecidos na lei complementar a que se refe
re o art. 158, parágrafo único.

§ 4° Do montante de recursos de que trata o inci
so 111 que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento
serão destinados aos seus Municípios, na forma da
lei a que se refere o mencionado inciso."

"Art. 167 .

IV - a vinculação de receita de impostos a ór
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se refe
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para
as ações e serviços públicos de saúde, para manu
tenção e desenvolvimento do ensino e para realiza
ção de atividades da administração tributária, como
determinado, respectivamente, pelos arts. 37, XXII,
198, § 2° e 212, e a prestação de garantias às opera
ções de crédito por antecipação de receita, previstas
no art. 165, § 8°, bem como o disposto no § 4° deste
artigo;

"Art.170 .

VI- defesa do meio ambiente, inclusive median
te tratamento diferenciado conforme o impacto ambi
entai dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação;

"Art. 195 .

IV - do importador de bens ou serviços do exte
rior, ou de quem a lei a ele equiparar.

§ 12. A lei definirá os setores de atividade eco
nômica para os quais as contribuições incidentes na
forma dos incisos I, b, e IV do caput, serão nãocumu
lativas.
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§ 13. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior
inclusive na hipótese, de substituição gradual. total ou
parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I,
a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento.

§ 14. Na hipótese do § 9°, a alíquota da contribui
ção de que trata o inciso I, c, deste artigo, aplicável ao
lucro das instituiçÕes financeiras, não poderá ser infe
rior à maior das alíquotas previstas para as entidades
a elas equiparadas e para as demais empresas:'

"Art. 203 .

Parágrafo único. A União instituirá programa de
renda mínima destinado a assegurar a subsistência
das pessoas e das famílias, priorizando-se inicial
mente as de baixa renda, podendo ser financiado e
realizado por meio de cohvênio com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, na forma da lei com
plementar:'

"Art. 204. ., , ., ............•.............

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao
Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclu
são e promoção social até cinco décimos por cento de
sua receita tributária líquida, vedada a aplicação des
ses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;
li-serviço da dívida;
111- qualquer outra despesa corrente não vin

culada diretamente aos investimentos ou açÕes
apoiados."

"Art. 216 .,., ., ., ..

§ 6° É facultado aos Estados e ao Distrito Fe
deral vincular a fundo estadual de fomento à cultura
até cinco décimos por cento de sua receita tributária
líquida, para o financiamento de programas e proje
tos culturais, vedada a aplicação desses recursos
no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;
11- serviço da dívida;
111- qualquer outra despesa corrente não vincu

lada diretamente aos investimentos ou açÕes apoia
dos:'

Art. 2° Os artigos do Ato das DisposiçÕes Cons
titucionais Transitórias a seguir enumerados passam
a vigorar com as seguintes alteraçÕes:

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou des
pesa, no período de 2003 a 2007, vinte por cento da
arrecadação da União de impostos, contribuições so-

dais e de intervenção no domínio econômico, já insti
tuídos ou que vierem a ser criados no referido perío
do, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.

§ 1° O disposto no caput deste artigo não redu
zirá a base de cálculo das transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, §
5°; 157, I; 158,1 e lI;et59, I, a e b,e 11 1 da Constitui
ção, bem como .a base de cálculo das destinaçÕes a
que se referem o art. 159, I, c e d, da Constituição.

". : " .
"Art. 82 ., ., ., ., ..

§ 1° Para o financiamento dos Fundos Estadu
ais e Distrital, poderá ser criado adicional de até
dois pontos percentuais na alíquota do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS,
sobre os produtos e serviços supérfluos e nas con
dições definidos na lei complementar de que trata o
art. 155, §2°, XII, da Constituição, não se aplicando,
sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da
Constituição.

§ 3° Os adicionais criados pelos Estados e
pelo Distrito Federal até a data da promulgação des
ta Emenda, naquilo em que estiverem em desacor
dO com o previsto nesta Emenda, na Emenda n° 31,
de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complemen
tar 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 produtos e serviços
supérfluos a que se referem os arts. 80, 11, e 82, § 2°".

Art. 3° Ficam acrescentados os seguintes arti
gos 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 nes
ta Emenda, observará o seguinte:

1- ficapermitidaamanutenção dos incentivos e
benefícios fiscais e financeiros, vinculados ao impos
to, autorizados por convênio, fiOS termos da Lei Com
plementar n° 24, de 7 dejaneiro de 1975, e os autori
zados ou concedidos por lei· ou decreto estadual ou
distrital, destinados aOfomento industrial, agropecuá
rio e aqueles vinculados à estrutura portuária, à cultu
ra, ao esporte, a programas sociais, ao investimento
em infra-estrutura rodoviária e em programa habita
cional, concedidos, iflclusive em caráter individual,
até 30 de setembro de 2003, ainda que sob condição
e por prazo certo, observado o seguinte:
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a) aqueles autorizados por convênio, nos ter
mos da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de
1975, por prazo cedo e em função de determinadas
condições, terão seu prazo de fruição mantido confor
me o ato concessório;

b) os demais benefícios ou incentivos autoriza
dos por convênio, nos termos da Lei Complementar
n° 24, de 7 de janeiro de 1975, poderão ter seu prazo
de fruição mantido pelo órgão colegiado de que trata
o art. 155, § 2°, XII, g, pelo prazo máximo de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da
promulgação desta Emenda;

c) os autorizados por meio de lei ou decreto es
tadual ou distrital, destinados ao fomento industrial,
agropecuário e aqueles vinculados à estrutura por
tuária, á cultura, ao esporte, a programas sociais, ao
investimento em infra-estrutura rodoviária e em pro
grama habitacional, não poderão ser prorrogados e
terão seu prazo de fruição mantido conforme o ato
concessório, não podendo ultrapassar o período de
onze anos, contados do primeiro ano subseqüente ao
da promulgação da presente Emenda;

d) os Estados e Distrito Federal terão 90 (noven
ta) dias após a promulgação desta Emenda para pu
blicar nos seus respectivos Diários Oficiais todos os
atos concessórios relativos à alínea c, ou sua referên
cia, quando já publicados;

e) em 60 (sessenta) dias da publicação prevista
na alínea dos Estados e o Distrito Federal deverão efe
tuar o registro e o depósito da documentação compro
batória os atos de concessão, para arquivamento junto
ao órgão colegiado previsto no art. 155, § 2°, XII, g;

f) verificada, pelo órgão colegiado previsto no
art. 155, § 2, XII, g, a manutenção indevida do incenti
vo ou benefício, deverá ser feita comunicação ao ór
gão previsto no art. 155, § 2°, XII, m, para instauração
do respectivo processo administrativo;

g) os incentivos ou benefícios não enquadrados
nas hipóteses do caput deste inciso OU os não publi
cados no prazo de que trata a alínea d ficam extintos
após 180 (cento e oitenta) dias da promulgação da
presente Emenda;

11 - para efeito de aplicação do disposto no art.
155, § 2°, IV, b, da Constituição, para vigência nos três
primeiros exercícios da exigência do imposto na for
ma dada por esta Emenda, as alíquotas de referência
deverão ser fixadas de forma a manter equilíbrio com
o sistema de partilha das alíquotas interestaduais vi
gentes na data da promulgação desta Emenda, e se
rão reduzidas, no decurso do prazo de oito anos, na
forma e graduação prevista em lei complementar, até

que se estabeleça uma única alíquota de referência
de, no máximo, quatro por cento;

111- fica vedada, a partirda promulgação da pre
sente Emenda, a concessão ou prorrogação de in
centivos ou benefícios fiscais ou financeiros relativa
mente ao imposto de que trata0 art. 155,11, da Consti
tuição, exceto a prorrogação, até a vigência da lei
complementar referida no inciso I, de incentivos ou
benefícios fiscais concedidos para atendimento das
disposições do art. 146, 111, d, da Constituição, e a
concessão ou prorrogação por convênio, nos termos
da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975,
considerando-se extintos, na data da promulgação da
presente Emenda, quaisquer outros incentivos e be
nefícios fiscais ou financeiros concedidos a partir de
30 de setembro de 2003;

IV - Lei complementar prevista no art. 155, § 2°,
XII, disporá sobre o regime de transição referido nes
te artigo, podendo criar fundos ou outros mecanismos
necessários à sua consecução, e, observado o que
determinam os incisos I a 111, a vigência dos incentivos
e benefícios fiscais e financeiros e a aplicabilidade
das regras em vigor à época das respectivas conces
sões;

V - Lei estadual poderá estabelecer adicional
de até cinco pontos percentuais nas alíquotas defini
das nos termos do art. 155, § 2°, IV e V, a, da Constitu
ição, observado o seguinte:

a) o adicional poderá ser estabelecido para, no
máximo, quatro mercadorias e serviços, que tenham,
na data da promulgação desta Emenda, alíquotas su
periores às que vierem a ser definidas;

b)a alíquota da mercadoria, bem ou serviço,
acrescida do respectivo adicional, não poderá ser
superior à vigente na data da promulgação desta
Emenda;

c) o adicional estabelecido poderá vigorar pelo
prazo de três anos,contados do início da exigência do
imposto na forma desta Emenda, devendo ser reduzi
do, após o referido prazo, em, pelo menos, um ponto
percentual ao ano, até a sua completa extinção.

VI-para efeito do disposto no art. 155, § 2°, 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 fi
xação de prazo pelos Poderes Executivos dos Esta
dos e do Distrito Federal.

VII - Lei complementar poderá permitir a manu
tenção das exigências previstas na legislação estadual,
vigentes na data da promulgação desta Emenda, es-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 42953

tabelecidas como condição à aplicação do diferimen
to do lançamento e pagamento do imposto.

§ 10 As normas concessivas de benefícios ou in
centivos fiscais ou financeiros a que se refere este ar
tigo não poderão contemplar novos beneficiários a
partir da promulgação desta Emenda,

§ 2° Pelo prazo de até três anos, contados da
data de publicação desta Emenda, os Estados e o
Distrito Federal poderão, a seu critério, destinar até
cinco décimos por cento da receita liquida do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
à manutenção dos incentivos e benefícios concedi
dosa programas e projetos culturais e programas de
inclusão social, criados até essa data, respeitado o li
mite de cinco por cento do ICMS a recolher pelo con
tribuinte.

§ 3° Enquanto não aprovada a lei complementar
prevista no inciso 11, as alíquotas interestaduais vigen
tes na data da promulgação desta Emenda serão re
duzidas, a cada ano, de um ponto percentual, no caso
da maior alíquota de referência, e de meio ponto per
centual, no caso da menor alíquota 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 lubrifican
tes, combustíveis líquidos e gasososdele derivados,
caberá· integralmente ao Estado de localização· do
destinatário, aplicando-se as regras previstas no art.
155, §2°, VI, e eg,XII' be neXllI, edaConstituição.

§5° Findo o período a que se refere o § 2°, cabe
rá ao Senado Federal definir as alíquotas de referên
cia dos produtos nele mencionados, observado o limi
te máximo do inciso 11.

"Art. 91. O prazo previsto no caput do art. 84
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as fica prorrogado até 31 de dezembro de 2007.

§ 1° Fica prorrogada, até a data referida no ca
put deste artigo, a vigência da Lei n° 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 trata o art. 84 deste
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias será
de trinta e oito centésimos por cento.

"Art. 92. Enquanto não for editada a lei comple
mentar de que trata o parágrafo único do art. 158, da
Constituição, permanecem aplicáveis os critérios de
distribuição dos recursos referidos no dispositivo

constitucional vigente até a data da promulgação des
ta Emenda.

Parágrafo único. A transição para os novos crité
rios ocorrerá no prazo mínimo de seis anos, de tal
sorte que nenhum município sofra perdas em relação
ao valor das receitas a que fazia jus anteriormente;'

"Art. 93. A União entregará aos Estados e a6 Dis
trito Federal o montante definido·em lei complementar,
de acordo com critérios, prazos e condições neladeter
minados, considerando as exportações para o exterior
de produtos primários e semi-elabOrados, a relaçãoen
tre as exportações eas importações, e a efetiva manu
tenção e aproveitamento 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 pró
prio Estado, e vinte e cinco por cento, aos seus Muni
cípios, distribuídos segundo os critérios a que se refe
re o art. 158, parágrafo único, da Constituição.

§2° A entrega de. recursos prevista neste artigo
perdurará, conforme definido em lei complementar,
até que o imposto aque se refere o art. 155, 11, tenha o
produto de sua arrecadação destinado predominan
temente, em proporção não inferior a oitenta por cen
to, ao Estado onde ocorrer o consumo das merca
dorias, bens ou serviços.

§ 3° Enquanto não for editada a lei complemen
tar de que trata o caput, em substituição ao sistema
de entrega de recursos nele previsto, permanecerávi
gente o sistema de entrega de recursos previsto no
art. 31 e Anexo da Lei Complementar n° 87, de 13 de
setembro de 1996, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 115, de 26 de dezembro de 2002.

§ 4° Os Estados e o Distrito Federal deverão
apresentar à União, nos termos das instruções baixa
das pelo Ministério da Fazenda, as informações relati
vas ao imposto de que trata o art. 155,11, declaradas
pelos contribuintes que realizarem operações ou
prestações com destino ao exterior:'

§ 5° A lei complementar estabelecerá um siste
ma de ressarcimento das eventuais reduções da arre
cadação dos Estados e do Distrito Federal do imposto
de que trata o art. 155,11 da Constituição, definindo
montante e critérios de entrega de recursos, decor
rentes das alterações introduzidas por esta Emenda.

§ 6° O Poder Executivo da União encaminhará
projeto de lei complementar de que trata o parágrafo
anterior no prazo de 90 dias da promulgação da pre
sente Emenda.

"Art. 94. A regra enunciada no art. 150, 111, c, da
Constituição, não se aplica ao imposto previsto no art.
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155, 11, da Constituição, nos dois primeiros anos de vi
gência da lei complementar que o disciplinar."

"Art. 95. São acrescidos dez anos ao prazo fixa
do no art. 40 deste Ato das Disposições Constitucio
nais Transitárias:'

"Art. 96. A vigência do disposto no art. 159, III e §
4°, iniciará somente após a edição da lei de que trata
o referido inciso 111.

"Art. 97. Enquanto não iniciar a exigência da
contribuição de que trata o art. 149-6, os Municípios e
o Distrito Federal poderão continuar exigindo as taxas
já instituídas, que tenham como fato gerador a utiliza
ção efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pú
blica:'

"Art 98. O Poder Executivo, em até 60 dias con
tados da data da promulgação desta Emenda, enca
minhará ao Congresso Nacional projeto de lei, sob o
regime de urgência constitucional, que disciplinará os
benefícios fiscais para a capacitação do setor de tec
nologia da informação, que vigerão até 2019 nas con
dições que estiverem em vigor no ato da aprovação
desta Emenda.

Parágrafo único. O projeto de lei que refere o ca
put definirá condições, critérios e prazos para a con
cessão desses benefícios."

Art. 4° As alterações na redação dos incisos li,
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII do § 2° do art. 155 da
Constituição, somente produzirão efeitos na data defi
nida na leicomplementar de que trata o inciso XII do §
2° do mesmo artigo, mantendo-se aplicáveis, até en
tão, as redações vigentes até a data da promulgação
desta Emenda.

Art. 5° A redação do art. 155, X, a, na forma des
ta Emenda, somente produzirá efeitos a partir da edi
ção da lei complementar de que trata o art. 93 dos
Atos das Disposições Constitucionais Transitárias.

Art. 6° Ressalvado o disposto nos arts. 4° e 5° ,
esta Emenda entra em vigor em 10 de janeiro do ano
subseqüente ao de sua promulgação.

Art. YO Ficam revogados:
1- o inciso I do art. 161 da Constituição e o inci

so 11 do § 3° do art. 84 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitárias;

11 ~ a alínea b do inciso X e a alínea e do inciso
XII do § 2°e os §§ 4° e 5° do art. 155 da Constituição,
a partir da produção dos efeitos dos dispositivos a
que se refere o art. 4°.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim".

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PL entende que o Brasil tem de voltar a cres
cer, desonerar as exportações e fazer investimen
tos de capital.

Essa proposta não avançou tanto quanto dese
java o empresariado, mas foi o que o Governo pôde
oferecer. Portanto, o PL, entendendo que também
avançamos nas negociações sobre a partilha da
CIDE com os Estados; na distribuição de novos im
postos entre Municípios, principalmente com a deso
neração do IPI; e na CPMF provisória, posição que
nosso partido sempre defendeu, encaminha o voto
"sim".

O SR. PEDRO HENRV (PP - MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, sem dúvida alguma, este não é o tex
to que gostaríamos de votar hoje, principalmente por
que está desfocado do processo de construção.

Na verdade, pela primeira vez na história deste
País um governo propõe ao Congresso Nacional mu
daro viés costumeiro dos últimos 20 anos, durante os
quais se aumentaram alíquotas ou se criaram novos
tributos para resolver os problemas das finanças Pu
blicas. Pela primeira vez se propõe a desoneração da
produção e dos bens de capital, mas, infelizmente, o
Congresso Nacional se permitiu contaminar pelo inte
resse da partilha e desfocou o objetivo fundamental
desta reforma. Isso, sem sombra de dúvida, traz pre
juízos ao País. Formou-se verdadeira colcha de reta
lhos, e cada pedacinho costurado deteriora o conteú
do final.

Não vou entrar no mérito. Meu objetivo, neste
momento, é orientar minha bancada. Apesar de todas
essas facetas, o Congresso Nacional, por intermédio
de VExa., teve a magnanimidade de chamar os seg
mentos empresarial e sindical, Prefeitos e Governa
dores, para discutir a proposta. Diante disso, busca
mos solução que, se não é a melhor, foi a possível.

Observo ao Sr. Relator que há 2 assuntos que
angustiam nossa bancada. O primeiro é o não-acata
mento da emenda do nobre Deputado Romel Anizio,
que diz respeito à partilha dos Municípios alagados.
Uma vez que se decidiu discutir a partilha, este item
deveria ter sido contemplado. Espero que façamos a
correção no segundo turno da votação ou no Senado
Federal, para contemplar esse item.

_~ .,,"_._.._ ..__. __. _..,_.-----,-----__~_.~_..---c-----------,----"~ _
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o segundo ponto diz respeito à emenda do ilus
tre Deputado Francisco Appio, sobre a gratuidade do
setor de transporte, que não foi inserido no texto do
Relator, mas que visa acabar com a politicagem fácil,
barata e demagógica de incluir a gratuidade no pro
cesso de concessão de serviços públicos.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim", pela
aprovação do texto, mas registramos nossa insatisfa
ção comdiversos itens.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB?

O SR; ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se
esse substitutivo não é o melhor, é o possível. Deso
nera os custos da produção, incentiva a exportação,
dá mais dinheiro a Governadores e Prefeitos sem as
saltar o contribuinte e reverbera o sentimento de mi
nha bancada.

Ontem ehoje discutimos a matéria. Se não con
seguirmos OS 53 votos da bancada, chegaremos a 49
ou 50 votos. O Partido Trabalhista Brasileiro vota "sim"
e abraçaY.Exa., Sr. Presidente, cujo mandato na Pre
sidência desta Casa tem sido um sucesso. VExa. fez
e avalizou a reforma da Previdência, fez e avalizou a
reforma tributária. Votamos conscientemente. Cum
primento VE~a. pelos grandes momentos que o Ple
nário da Câmara dos Deputados tem vivido.

O PartidoTrabalhista Brasileiro vota "sim", favo
ravelmenteao substitutivo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB?

O· SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDS ..,... SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, não vou repetir todos os argumentos
apresentados com muita acuidade e lucidez pelo nos
so LíderJutahy Junior. Quero apenas acrescentar um
ponto, de caráterconceitual, para registro nesta Casa
que tanto respeitamos.

Se o Deputado Inocêncio Oliveira está no 5°
mandáto de Deputado Federal, estou no 4°. Nesses 4
mandatos, é a primeira vez que assisto a profundo re
troces$o.Estamosretrocedendo 800 anos em termos
de técl1icalegislativa. Foi em 1215 que se estabele
ceu o princípio de no taxation without representati
on, ou seja,nenhuma taxação sem representação.
Com esSe. encaminhamento ao CONFAZ, que não
precislilne~de unanimidade, mas de maioria sim
ples, ~ãoser determinadas as alíquotas do mais im
portantetributobrasileiro, o ICMS. Estamos esvazian
do o Poder Legislativo.

O subterfúgio da posterior ratificação pela
Assembléia Legislativa não resolve. Primeiro porque,
se não ratificar nada acontece, e a Assembléia faz pa
pei ridículo. Por outro lado, se um Estado não ratificar,
se o sistema não for implantado no País inteiro, será o
caos tributário.

Basicamente por isso nosso partido encaminha
contrariamente à matéria, alertando para o fato de
que se trata do aumento de carga tributária, reconhe
cidopelo próprio GovernoLula em sua proposta orça
mentária para 2004, quando diz. que contará com 4,4
bilhões de reais a mais de recursos, na forma de au
mento global de arrecadação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PFL? (Pausa.) Há algum representante?
Como vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDBentende que essa reforma tributária desonera
rá as exportações, criará um fundo de desenvolvi
mento do Nordeste e do Centro-Oeste e fará com que
este País volte a crescer. Por isso, rapidamente o
PMDB diz a() País e asua bancada que tem muito or
gulho de encaminhar o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PI?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, ini
cialmente, quero hipotecar minha solidariedade e a
da bancada do PT a VExa. contra as injustas acusa
ções deque foi vítima nesta no~e. Sou testemunha da
retidão e da imparcialidade com que V.Exa. tem con
duzido esta Casa. Quando as bancadas do PT e da
base<aliada elo Governo quiseram adotar posições
mais duras diante de episódio ocorrido na Comissão
Especial da Reforma Tributária, devido à má condu
ção regimental do processo e ao desrespeito à praxe
da Casa, a voz de V. Exa., a voz.da experiência, da sa
bedoria, da tranqüilidade e do bom senso prevaleceu,
e, por isso, chegamos à votação em plenário.

Não corresponde à verdade a afirmação de
essa reforma não foi negociada. Até o último minuto
todos participaram doprocesso de negociação e tive
ram conhecimento dó texto dareforma.

Pelos argumentos anteriormente levantados pe
los Líderes da base do Governo, a bancada do PT,
com toda a tranqüilidade, votará "sim". H

O SR.. PRESIDENTE •• (João Paulo Cunha) 
Como vota o Governo, Deputado Aldo Rebelo?
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o SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
verno vota "sim".

Só quero destacar.a atitude da bancada e das
Lideranças da base do Governo, que enfrentaram
com galhardia o gesto de desacato e de desrespeito
ao Poder Legislativo protagonizado hoje pela banca
da do PFL.

Gostaria também de cumprimentar a bancada
do PSDB, com a qual tenho todas as divergências de
conteúdo, inclusive quanto ao discurso de hoje à noi
te, mas que mostrou apreço e respeito por esta Casa
e permaneceu aqui, para com seus votos divergir,
sem deixar de.preservar a respeitabilidade do Poder
Legislativo.

Lamentavelmente, o PFL mostrou sua fragilida
de no compromisso democrático com esta Casa na
noite de hoje. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
painel indica que o PFL está em obstrução, mas essa
posição não foi declarada. Os Deputados do PFL se
ausentaram do plenário. Então, indago a V.Exa. se,
neste caso, haverá efeitos administrativos pela au
sência deles na votação em curso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
ceberei a questão de ordem, vou analisá-Ia e oportu
namente responderei a VExa.

O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embo
ra tenha conversado bastante com o Relator Virgílio
Guimarães na quinta-feira passada, devo registrar a
minha preocupação.

No momento em que a maioria das companhias
aéreas brasileiras vivem crise quase falimentar, im
plementamos novo imposto a ser pago por elas, que
já pagam aqui no Brasil imposto maior do que as com
panhias aéreas internacionais que por aqui trafegam.

Portanto, registro a nossa preocupação com a
situação das companhias aéreas, que jáé bastante
difícil e agora passa a ser crítica devido ao novo im
posto que terão de pagar, o IPVA, medida que esta
Casa poderá aprovar hoje à noite.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro alertar o Plenário para o fato de que ainda haverá
outras votações. Portanto, os Deputados não devem
se ausentar.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, apenas para colaborar com a Mesa, reitero
que o Deputado José Carlos Aleluia, quando fazia o
seu pronunciamento, disse que o PFL estava em obs
trução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Leréia, foi bom V.Exa. ter lembrado, porque
pedi as notas taquigráficas para verificar o fato.

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, manifesto primei
ramente minha solidariedade a VExa. e meus cumpri
mentos pela forma como dirige os trabalhos desta
Casa. VExa. não merece as acusações assacadas
contra sua pessoa durante esta noite.

Ao mesmo tempo, manifesto minha solidarieda
de ao Ministro Humberto Costa, porque de forma le
viana alguns tentam atacar-lhe, apesar do excelente
trabalho que tem realizado.
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Sr. Presidente, logo mais, às 6h, viajarei com os
demais membros da CPMI da Exploração Sexual
para o Maranhão, onde realizaremos audiência para
investigar as redes de exploração sexual de crianças
e adolescentes. Portanto, não estarei presente à ses
são de hoje à tarde.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSS - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente parabenizo o trabalho de V Exa. Nem sempre é
possível agradar a todos. Nem o próprio Jesus conse
guiu isSo, logo não podemos esperar que o Presiden
te João Paulo Cunha consiga. Nós nos sentimos mui
to honrados. No calor da discussão muitas vezes há
uma palavra mais forte, mas certamente quem falou
contra VExa. se arrependerá.

Em segundo lugar, desejo saber quantos são os
destaques e quantas são as emendas que ainda tere
mos de votar ese vamos votar alguns deles no dia de
hoje.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Cabo Júlio, vou aproveitar a lembrança de
VExa. e informar ao Plenário que temos 8 destaques
de bancada e 40 emendas aglutinativas. Também in
formo ao Plenário que todas as emendas aglutinati
vas terão votações nominais.

O SR. CABO JÚLIO - Quantas são?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qua
rentaemendas aglutinativas e 8 destaques. Dessa
forma, já adianto à Casa que hoje, quinta-feira, have
rá sessão extraordinária a partir das 11 h30min, para
iniciarmos a votação dos destaques e das emendas
aglutinativas. Então, já está convocada sessão para
as 11 h30min. Nesta sessão só teremos a votação em
curso.. Então, os companheiros Deputados estarão li
beradosem breve.

O SR. CABO JÚLIO - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V;Exa. a palavra.

O SR. JOVAIRARANTES (PTS - GO. Pela or
dem. Sem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apenas lembrar que a bancada de Goiás, em reu-

nião, decidiu votar favoravelmente à PEC n° 41 , res
salvando a possibilidade de o acordo ainda ser man
tido e de ser favorecido o Centro-Oeste, que até o
presente momento não foi atendido nas suas reivin
dicações, apresentadas durante os nossos entendi
mentos.

Informamos a todos os Deputados desta Casa
que a bancada de Goiás vota favoravelmente, mas
resguarda o direito de continuar discutindo a ques
tão da Região Centro-Oeste.

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO(PV - MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em meu
nome pessoal e em nome do Partido Verde, hipote
co a V.Exa. a nossa solidariedade. Somos testemu
nhas do quanto V.Exa. tem engrandecido esta Casa
por meio da atuação democrática, segura e firme,
no sentido de sempre manter os trabalhos a serviço
do povo brasileiro.

Sr. Presidente, não foi essa a primeira vez,
pois na votação da reforma da Previdência inúmeras
vezes estivemos na residência oficial da· Câmara
dos Deputados, não para tratar de assuntos de inte
resse do PT, mas da nossa Nação. Igualmente na
apreciação da reforma tributária a ação de V.Exa.
teve o objetivo de ampliar o diálogo e favorecer os
segmentos sociais que não tiveram oportunidade de
ser ouvidos. Portanto, não condiz com o espírito de
mocrático desta Casa a atitude do PFL, injusta não
apenas com VExa., mas também com o Parlamento
e com o povo brasileiros.

Sr. Presidente, manifestamos a nossa irrestrita
solidariedade a VExa.

O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governador de Goiás, Marconi Perillo, manteve en
tendimentos com os Ministros Palocci e José Dirceu.
Num voto de confiança, por unanimidade, a banca
da de Goiás votará favoravelmente ao projeto da re
forma tributária e ressalva que, em relação aos des
taques e às emendas aglutinativas, se Goiás e o
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Brasília, 3 de setembro de 2003

Senhor Presidente,

Os Deputados Evangélicos, que abaixo subs
crevem, têm a missão de manter a vigilância nas
ações públicas que o Governo desenvolve, que mes
mo imbuídas deboas intenções, podem conter efeitos
colaterais negativos e prejudiciais. É neste sentido
que pedem uma reavaliação do programa chamado
"Redução de Danos" do Ministério da Saúde no to
cante à distribuição de preservativos nas escolas
públicas de ensino médio, dos kits a usuários de
drogas e das propagandas veiculadas a respeito na
mídia.

Estes parlamentares entendem que o programa
pode gerar uma interpretação equivocada pelos ado
lescentes, de que o Governo está aprovando ou até
mesmo incentivando a iniciação sexual, sem a neces
sária orientação e formação moral e conseqüente
complacência no uso de drogas. Estes fatos afrontam
os verdadeiros princípios e valores da família e da so
ciedade. Programas semelhantes, como o implantado
na Holanda em 1976, foram considerados por seus
idealizadores, recentemente, ineficazes e até prejudi
ciais.

Assim, em sua conclusão manifestam-se contra
este específico programa de prevenção, entendendo
que ele não contribui para a boa formação da juventu
de e família, sendo a médio e longo prazos, ineficaz e
até prejudicial à saúde pública.

Diante do exposto propôem que seja feita:

1. Reavaliação do Programa "Redução de Da
nos", constituindo uma comissão de trabalho para
que seja debatido à exaustão antes de ser colocado
em prática, composta de: a) técnicos do Ministério da
Saúde; b) representantes de frentes parlamentares
com interesse no assunto; c) representantes da so
ciedade civil, de forma paritária.

2. Redirecionamento das campanhas "educati
vas" de uso de preservativos na mídia, substituindo as
atuais, que na sua forma podem estar, ao contrário,
incentivando tais práticas, por campanhas de incenti
vo aos valores morais e da família, principalmente an
tes das chamadas festas populares do País.

Os Deputados Evangélicos. - Deputado Adelor
Vieira, PMDB/SC - Deputado Takayama, PMDB/PR.

Centro-Oeste não forem atendidos, vamos mudar OF. SNI 2003
nosso posicionamento.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem VExa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Governador Germano Rigotto tem uma pre
ocupação com relação à forma como foi votada essa
emenda constitucional. O Governo do Rio Grande
do Sul tem restrições quanto ao fundo de desenvol
vimento. A bancada do Rio Grande, que apóia oGo
vernador, tanto no que se refere aos destaques
quanto às emendas aglutinativas, reserva-se o direi
to de buscar algumas soluções que o texto não con
templa.

Por outro lado, a bancada do Rio Grande, se
as melhorias não ocorrerem na Câmara dos Depu
tados, vai continuar brigando no Senado para ver o
texto aprovado como deseja.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. TAKAYAMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem VExa. a palavra.

O SR. TAKAYAMA (PMDB - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apro
veitar este momento para externar o meu pensamen
to de que grande parte da votação e do apoiamento
dos Deputados se devem ao comportamento de
VExa. nesta Casa. Com certeza, VExa. conquistou a
confiança de todos os Parlamentares.

Aproveito ainda para comunicar, em nome de
aproximadamente 70 Deputados desta Casa, que
encaminhamos ofício à Presidência da Casa solici
tando seja proposta ao Ministério da Saúde a reava
liação do Programa Redução de Danos, no tocante
à distribuição de preservativos nas escolas de ensi
no médio. Entendemos que a distribuição dos kits
para os usuários de drogas e as propagandas vei
culadas na mídia podem trazer prejuízos, em vez de
benefícios.

Sr. Presidente, peço a VExa. que determine a
transcrição do ofício nos Anais desta Casa.

OFíCIO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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OF SN/2003 Manisfesto dos Deputados
Evangélicos, que abaixo subscrevem, contra o
Programa de Redução de Danos do Ministério da
Saúde e suas ações que são prejudiciais em seus
resultados finais.

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: .. Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

NomelPartido: NomelPartido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: Nome/Partido:

Nome/Partido: NomelPartido;

Nome/Partido: NomelPartido:

NomelPartido: NomelPartido:
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o SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já regis
trei o voto. Só quero parabenizar VExa. e dar bom-dia.
Até a votação dos destaques, Sr. Presidente.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
mim não é nenhuma surpresa a forma como Y.Exa. se
comporta, porque, além de bom condutor desta Casa,
tem um coração maravilhoso, é um companheiro que
sabe ouvir todos neste plenário, independente de se
rem do alto clero ou do baixo clero.

Quero dizer, em linguajar popular, que VExa. é
um "chapa quente" e é por isso que tudo dá certo. O
quorum já foi alcançado, há 416 Deputados em ple
nário, e o PFL já deve estar por aqui.

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 or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
benizo a Mesa na pessoa de V.Exa. e do nosso
Vice-Presidente e sempre Presidente Inocêncio Oli
veira.

A bancada de Minas Gerais, com muita sabedo
ria, trabalhou até o último instante para ter certeza de
que votaria a melhor proposta para Minas Gerais, em
consonância com o Governador Aécio Neves.

Na oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de di
zer que Minas Gerais nunca se furtou das suas res
ponsabi�idadese cedeu ao Congresso Nacional e ao
Governo Lula 2 de seus grandes filhos: o Deputado
Roberto Brant, Relator da reforma da Previdência, e o
Deputado Virgílio Guimarães, Relator da reformatri
butária, que cumprimento pelo grandioso trabalho.

Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

hipotecar o apoio do PCdoB a VExa., que com muita
tranqüilidade conduziu os trabalhos desta noite. Nun
ca vi, durante os 8 anos em que estou nesta Casa, um
Relator dar tantas explicações como o Deputado Vir
gílio Guimarães.

Tudo foi elucidado por S.Exa.; todos tiveram
este ou aquele ponto esclarecido. Nunca uma propos
ta de emenda constitucional foi tão discutida com tra
balhadores, empresários, Prefeitos e Governadores
de Estado. Há pendências? Com certeza. Eu mesmo
consultei, na condição de coordenador da bancada
do Ceará, por duas vezes durante a noite, o nosso
Governador sobre as pendências e as questões rela
tivas ao Estado. O Governador, ao final, disse-nos
que votássemos favoravelmente à matéria.

O espírito democrático de VExa., Sr. Presiden
te, permitiu que todos tivessem não apenas suas dú
vidas esclarecidas, mas também suas reivindicações
atendidas, nas muitas questões levantadas no plená
rio ao Relator.

Por isso, o nosso partido hipoteca total solidarie
dade a VExa. pela forma justa e correta com que diri
giu os trabalhos, o que não apenas honra o Parlamen
to brasileiro, mas também nos deixa tranqüilos.

O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, nós, de Minas Gerais, não
poderíamos deixar de registrar a nossa alegria pelo
grande entendimento a que se chegou por meio do
diálogo.

Sr. Presidente, destaco, na qualidade de coor
denador da bancada de Minas Gerais para as rela
ções com o Governo - e tenho certeza de que falo
também em nome do Deputado Virgílio Guimarães -,
o papel que cumprimos no dia de hoje, contribuindo
de forma decisiva para o grande entendimento que
possibilitou a votação de texto que, embora não seja o
tão sonhado por Minas Gerais, impediu que o Estado
saísse muito prejudicado. Hoje nossa bancada deu
demonstração de unidade, ficou acima de qualquer
questão meramente partidária, demonstrou a voca
ção dos mineiros para servir ao seu Estado.

Agradeço à bancada mineira, em nome do Go
vernador Aécio Neves e da população do Estado, a
contribuição que deu hoje para a construção desta vi
tória: a aprovação da matéria. Tenho certeza de que
ainda poderemos aperfeiçoar o texto.



O SR. EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar, sob a coordenação do Governador

A minha solidariedade a todos os produtores
culturais do País que lutaram e conquistaram o seu
espaço na reforma tributária.

O SR.BISPO RODRIGUES .... Sr. Presidente
peço a palavrapela ordem. '

OSR.PRESIDENTE (JoãoPauloCunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero expressar a minha gratidão ao Governo Lula,
aos Ministros José Dirceu e Antonio Palocci pela for
ma carinhosa e respeitosa com que trataram a Gover
nadora do meu Estado, Rio de Janeiro, por S.Exas. re
cebida inúmeras vezes.

Quero também parabenizar V. Exa., Sr. Presi
dente, pela condução serena e tranqüila dos traba
lhos desta Casa. Mesmos nos momentos de maior
conturbação, VExa. não perde a serenidade. Por isso
as negociações vão muito bem.

Parabenizo também o Deputado Virgílio Guima
rães pelo maravilhoso e democrático parecer, bem
como a todos que fazem essa reforma, considerada
quase impossível de ser feita em tão pouco tempo.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO GOMES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
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É importante destacar que a bancada de Minas, pela condução dos trabalhos, ao Presidente da Co-
independente de posição partidária, sempre esteve missão Especial, Deputado Mussa Demes, ao Rela-
ao lado do povo, fazendo com que o texto aqui produ- tor, Deputado Virgílio Guimarães, e a um setor que
zido resultasse em menores prejuízos e em alglimas participou da di&cussão, mas que, infelizmente, não
conquistas importantes para o Estado. teve o mesmo destaque de outras áreas. Refiro-me à

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - comunidade brasileira dos produtores culturais de au-
Respondendo à questão de ordem do Deputado Fer- diovisual, artes cênicas, artes plásticas, artesanato,
nando Ferro, informo que o Deputado José Carlos música, entre outros.
Aleluia deixou claro que o PFL estava em obstrução e Num primeiro momento, sentiram-se ameaça-
só depois se retirou. Portanto, vale o que está no pai- dos pela possibilidade de verem extintos os mecanis-
ne!. O PFL está em obstrução. mos federais, estaduais e municipais de incentivo à

O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden- produção cultural. Felizmente, de forma muito madura
te, peço a palavra pela ordem. e serena, por meio de negociação, asseguramos aos

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem Estados a aplicação de até 0,50/0 da receita corrente
VExa. a palavra. líquida nosfundos destinados a setor aindamarginali-

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTS _ SP. zado da atividade econômicabrasileira, masque vem
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, mostrando no cotidiano, ousadamente e até na mar-
cumprimento o Relator, Deputado Virgílio Guimarães, ra, a sua capacidade de construção da identidade na-
os Líderes Aldo Rebelo, .Nelson Pellegrino e Profes- cional e de expressão do País no cenário internacio-

sor Luizinho pelo brilhante trabalho. na!.
Informo à Casa que acompanhei os trâmites da

reforma. A Câmara dos Deputados pode não ter dado
a devida atenção ao assunto, mas esta é uma reforma
moderna. O art. 146-A diz que .Iei complementar po
derá estabelecer critério especial de tributação, com
o objetivo de prevenír desequilíbrios da concorrência,
sem prejuízo da competência da União de, por lei, es
tabelecer normas de igual objetivo. Isso acontece so
mente em países de primeiro mundo.

Esta Casa, por intermédio do Colégio de líde
res e do Relator, pela primeira vez dá ao Governo a
possibilidade de cercar aqueles que não pagam im
postos no País. Atualmente, o sistema de fiscalização
é feito por meio de emissão de notas fiscais. Depois
de aprovada a matéria, a Receita Federal poderá con
trolar o setor produtivo pelo peso e pela medida dos
produtos e por outros meios. Tal ação é muito impor~

tante.
Sr. Presidente, ficamos orgulhosos com a evolu

ção da reforma que construímos para o País. Parabe
nizo, mais uma vez, o Relator, que teve paciência e
objetividade. As futuras gerações vão agradecer à
Casa o grande trabalho realizado em favor do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presi

dente, peço. a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha)-Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
quero expressar a minha total solidariedade a V. Exa.
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Marcelo Miranda e do Senador Eduardo Siqueira
Campos, coordenador da bancada federal, o voto de
unidade da bancada tocantinense em torno da pro
posta da reforma tributária. Nossa união é o nosso
instrumento de luta.

Muito obrigado.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro reafirmar as homenagens a V.Exa., ao Relator e
também registrar, já que fiz críticas ao PFL, que o
Vice-Presidente da Casa, Deputado Inocêncio Oli
veira, é homem de bem e democrata. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou proclamar o resultado:

VOTARAM

Sim: 378
Não: 53
Abstenção: 00
Total: 431

É APROVADA, EM PRIMEIRO TURNO, A EMENDA
AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA N° 27,

RESSALVADOS OS DESTAQUES E AS DEMAIS
EMENDAS AGLUTINATIVAS.

ESTÃO PREJUDICADAS AS DEMAIS
PROPOSiÇÕES: A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 41, DE 2003 (PROPOSiÇÃO
INICIAL); AS EMENDAS DA COMISSÃO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO; AS
EMENDAS DA COMISSÃO ESPECIAL; O

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
ESPECIAL; E AS PROPOSTAS DE EMENDA Á

CONSTITUiÇÃO N°S 464, DE 2001 E 13, DE 2003,
APENSADAS, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 EMENDA
AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA GLOBAL W 27

Início Votação: 04/09/2003 02:27
Fim Votação: 04/09/200302:49
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 02:11

Resultado da Votação

Sim 378
Não 53
Total da Votação: 431
Art. 171
Total quorum: 432

Orientação

PT -Sim
PMDB-Sim
PFL - Obstrução
PSDB- Não
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim

·PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo· Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTS Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Sim
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Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Não
Jader Barbalho PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Não
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim

Homero Barreto PTB Sim
Mauricio Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Paulo Marinho PL PUPSL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney· Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 16

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Não
AriostoHolanda PSDB Sim

Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunicio Oliveira PMDB Sim

Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim

José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDBSim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 20
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PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Paes LandimPFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Múcio Sá PTB Sim
Nélio Dias PP Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim

Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não
José Chaves PTS Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim

Marcos de Jesus PL PUPSL Sim

Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim

Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 20

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Guilherme Menezes PT Sim
João Almeida PSDB Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDS Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Sim
Severiano Alves·PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
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Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 21

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDS Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim

Ivo José PT Sim

Jaime Martins PL PUPSL Sim

João Magalhães PTB Sim

João Magno PT Sim

João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTS Sim
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim

Lincoln Portela PL PUPSL Sim

Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim

Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTS Sim

Patrus Ananias PT Sim

Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDS Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim

Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB Sim

Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDS Não
Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim

Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTS Sim

Manato POT Sim

Marcelino Fraga PMDB Sim

Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar·PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes S. Parto Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Solsonaro PTS Não
Jandira Feghali PCdoS Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDS Sim
Josias Quintal PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDS Não
Julio Lopes PP Sim

Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
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Luiz Sérgio PT Sim

Moreira Franco PMDB Sim

Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Sandro Matos PMDB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunés Ferreira PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribéiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim

Iara Bernardi PT Sim

IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano lica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim

Luiza Erundina PSB Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim

Milton Monti PL PL/PSL Sim

Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador limbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Não
lulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo: 59

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
José Rajão PSDB Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Carlos Alberto Leréia PSDB Não
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João Campos PSOB Sim
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Sim
Roberto Balestra PP Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Nelson Trad PMOB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow POT Sim

Assis Miguel do Couto PT Sim

Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim

Colombo PT Sim

Oilceu Sperafico PP Sim

Ora. Clair PT Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim

Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Max Rosenmann PMOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim

Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná: 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Lúci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSOB Sim
Vignatti PT Sirn
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu COllares pot Não
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Oarcísio Perondi·PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Sim
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appi6 PP Não

Francisco Turra PP Não
José Ivo Sartori PMOB Sim
Kelly Moraes PTS Sim

Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosario PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Oesconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
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Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 26

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa e vai à Publicação a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Brasília, 3 de Setembro de 2003

Artigo 182, § único do Regimento in
terno da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro, não foi

contemplado na proposta de emenda a constituição
que agora votamos, em suas questões estruturantes.
Por orientação de nossa Governadora, Rosinha Ga
rotinho, vamos votar com a proposta apresentada
pelo Governo a está casa. Sabíamos de que em al
guns momentos precisaríamos cortar na própria car
ne para que pudéssemos avançar, e é isso que esta
mos fazendo neste momento. Esse é mais um voto de
confiança que estamos dando ao Governo do Presi
dente Lula, na certeza de estarmos fazendo o melhor
para o povo Brasileiro. Entretanto, quero registrar o
nosso descontentamento com a proposta que esta
mos votando, que não permitiu ter, o estado do Rio de
Janeiro, suas necessidades contempladas como de
sejava o povo Fluminense.

Aproveito, ainda, para lamentar, o fato, de que
não tivemos a oportunidade de apreciar e discutir as
questões relativas a forma de cobrança do JCMS do
petróleo e da energia elétrica, que na proposta preju
dica os estados produtores, restando à partir de ago
ra o Senado para exame dessa injustiça com o meu
estado, o Rio de Janeiro, e seu povo. Essa questão
poderia, não fosse a pressa em votarmos, estar sen
do resolvida aqui na Câmara dos Deputados no dia
de hoje.

Preocupa-me também, a possibilidade de estar
mos votando uma reforma que aumenta a carga tribu
taria, quero acreditar que estamos no rumo certo, por
isso, é que estou votando favoravelmente ao texto ne
gociado no dia de hoje. Evidentemente levando-se
em conta as questão aqui levantadas. - Bernardo
Ariston, Deputado Federal, PMOB/RJ.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que hoje, quinta-feira, dia 4, às 9h30min,

haverá sessão solene em memória ao empresário
José Nelson Schincariol.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB
Ann Pontes PMOB
Asdrubal Bentes PMOB
Babá PT
Jader Barbalho PMOB
José Priante PMOB
Nicias Ribeiro PSOB
Nilson Pinto PSOB
Raimundo Santos PL PUPSL
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Casara PSDB
Total de Rondônia: 1

ACRE

Henrique Afonso PT
Júnior Betão PPS
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMOB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Dr. Ribamar Alves PSB
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSOB
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Gonzaga Mota PSDB
João Alfredo PT
Leônidas Cristino PPS
Roberto Pessoa PL PUPSL
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 8

PIAuí

Marcelo Castro PMDB
Total de Piauí:1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL PUPSL
Lúcia Braga PMN
Marcondes Gadelha PTB
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB
Fernando Ferro PT
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Raul Jungmann PPS
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PL PUPSL
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Jackson Barreto PTB
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
Luiz Bassuma PT
Mário Negromonte PP
Robério Nunes PFL
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Mota PL PUPSL

Carlos Willian PSB
Custódio Mattos PSDB
Fernando Diniz PMDB
Jaime Martins PL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Rafael Guerra PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Chico Alencar PT
Edson Ezequiel PMDB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes S.Part.
Francisco Dornelles PP
Josias Quintal PMDB
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
IIdeu Araujo PRONA
João Herrmann Neto PPS
Lobbe Neto PSDB
Medeiros PL PUPSL
Milton Monti PL PUPSL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Robson Tuma PFL
Teima de Souza PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 14

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 4
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DISTRITO FEDERAL DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:José Rajão PSOB

Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Vic Pires Franco PFL
Total de Pará: 1

Barbosa Neto PMOB
Carlos Alberto Leréia PSOB
João Campos PSOB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PL PUPSL
Total de Goiás: 6

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Tota PP
Total de ACRE 1

TOCANTINS

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMOB
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Hermes Parcianello PMOB
José Borba PMOB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSOB
Takayama PMOB
Total de Paraná: 8

Kátia Abreu PFL
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

João Castelo PSOB
Nice Lobão PFL
Total de Maranhão: 2

CEARÁ
José Linhares PP
Moroni Torgan PFL
Total de Ceará: 2

PIAuí
Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Mussa Oemes PFL
Total de Piauí: 3

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSOB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Pompeo de Mattos POT
Total de Rio Grande do Sul: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMOB
Lavoisier Maia PSB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Joaquim Francisco PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 1
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SERGIPE

Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PFL
Reginaldo Germano PFL
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 11

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Eliseu Resende PFL
Herculano Anghinetti PP
Lael Varella PFL
Roberto Brant PFL
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 6

EspíRITO SANTO

Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Carlos Nader PFL
Itamar Serpa PSDB
Laura Carneiro PFL
Maria Lucia PMOB
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
Corauci Sobrinho PFL

Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
João Batista PFL
Luiz Carlos Santos PFL
Marcelo Ortjz PV
Marcos Abramo PFL
Ricardo Izar PT8
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo: 11

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Enio TaticoPTB
Luiz Bittencourt PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Murilo Zauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Or. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci POT
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Onyx Lorenzoni.PFL
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quinta-feira, dia 4, às 11 h30min. Convoco
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também Sessão Ordinária para hoje, às 14 horas,
ambas com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Votação
1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 41-B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção 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 admissibilida
de, com emendas, contra os votos dos de
putados Eduardo Paes e Mendonça Prado
(Relator: Deputado Osmar Serraglio); e da
Comissão Especial pela admissibilidade das
emendas apresentadas, exceto as de nas
115 e 182 e, no mérito, pela aprovação das
de nas 18,129,135,166,171,216,226,385
e 434; pela aprovação parcial das de nas 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 na 464, de 2001,
apensada; com substitutivo; e pela inadmis
sibilidade das emendas de nso 115 e 182; e
pela rejeição das demais emendas apresen
tadas e da Proposta de Emenda à Constitui
ção n.° 13, de 2003, apensada, contra os
votos dos deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Gerson Gabrielli, José Roberto
Arruda, Machado, Mussa Demes, Pauder
ney Avelino, Antonio Cambraia, Júlio Se
meghini, Walter Feldman, Anivaldo Vale e

Eduardo Paes. (Relator: Dep. Virgílio Guima
rães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nas 464-A, de 2001
e 13, de 2003.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVISOS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SEMINÁRIO
Amazônia: ameaças e oportunidades - Reage,

Brasil!
9h -1 0:30h - Tema - BIOPIRATARIA: Apropria

ção da Biodiversidade e dos Conhecimentos Tradicio
nais Associados

Amazonlink
INPA
Instituto Warã
Divisão de Novos Temas - DNT - Ministério das

Relações Exteriores/Grupo Interministerial de Propri
edade Intelectual -GIPI

Instituto Brasileiro do Direito do Comércio, Tec
nologia da Informação e Desenvolvimento -'- CIITED

10:30h - 12:30h - Debate
14h - 15:15h - Tema: Caminhos para Desenvol

vimento na Amazônia a partir dos Recursos Naturais
e Patrimônio Genético

Expositores:
Ministério do Meio Ambiente
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos -

NAEAlUFPA
Lúcio Flávio Pinto - sociólogo e jornalista
Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Rede GTA - Grupo de Trabalho Amazônico
15:15h - 17h - Debate
17h- Solenidade de entrega das recomendações

do seminário, na forma de propostas do Parlamento
para o posicionamento do Governo Brasileiro sobre os
acordos relacionados à biodiversidade e propriedade
intelectual, durante as negociações da OMC de 10 a 14
de setembro de 2003 em Cancún - México.

Mesa: Ministros de Estado, Presidente da Câ
mara dos Deputados, Presidente da Comissão da
Amazônia.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 42973

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.952/99 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dispõe sobre os incentivos fiscais
para investimentos em projetos de pesquisa e de
senvolvimento tecnológico de empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações no Brasil."
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI N° 5.013/01 - do Sr. João Caldas
- que "acrescenta o parágrafo único ao art. 3° da lei
9472, de 16 de julho de 1997." (Apensado: PL
5595/2001) .
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N° 630/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - (PL 23/2003) - que "altera o art. 1° da Lei n.o
8.001, de 13 de março de 1990, constitui fundo es
pecial para financiar pesquisas e fomentar a produ
ção de energia elétrica e térmica a partir da energia
solar e da energia eólica, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 1 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas àApreciação do Plenário:

URGt:.NCIA

PROJETO DE LEI N° 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que "dispõe so
bre os crimes de seqüestro e cárcere privado, extor
são mediante seqüestro e extorsão mediante priva
ção da liberdade, e dá outras providências." (Apen
sados: PL 3106/1992 (Apensados: PL 305/1999, PL
1806/1991, PL 302/1999 (Apensado: PL 313/1999
(Apensado: PL 6269/2002», PL 5568/2001 (Apensa
dos: PL 6140/2002, PL 6262/2002 e PL 6453/2002),
PL 666/1999 (Apensados: PL 1237/1999, PL

3176/2000 (Apensado: PL 5026/2001), PL
4389/2001 e PL 6113/2002) e PL 5113/2001), PL
1157/1995, PL 28711999 (Apensado: PL
6142/2002), PL 6573/2002, PL 5253/2001 (Apensa
do: PL 5774/2001), PL 1769/1996, PL 5332/2001,
PL 6139/2002, PL 6143/2002, PL 6695/2002, PL
7247/2002 e PL166/2003)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. José Roberto Arruda,. pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, do PL 302/1999, do PL 313/1999,
do PL 1237/1999, do PL 5568/200t, do PL
6140/2002, do PL 6262/2002 e do PL 6269/2002,
apensados, com substitutivo, e pela constitucionali
dade, juridicidade, tecnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL 287/1999, do PL 305/1999, do
PL 666/1999, do PL 1769/1996, do PL 3176/2000,
do PL 4389/2001 , do PL 5026/2001, do PL
5113/2001, do PL 5253/2001, do PL 5332/2001, do
PL 5774/2001, do PL 6113/2002, do PL 6139/2002,
do PL 6142/2002, do PL 6143/2002, do PL
6453/2002, do PL 6573/2002, do PL 6695/2002, do
PL 7247/2002 e do PL 166/2003, apen$ados. OS PL
3106/1992, PL 1157/1995, com substitutivo, e PL
1806/1991, apensados, não foram .analisados uma
vez que já foram apreciados por esta Comissão.

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 7.474/02-do Senado Federal
- (PLS 245/2002)-que "prorroga o prazo do art. 1°
da Lei n° 9.871, de 23 de novembro de 1999,altera
do pelas Leis nOs 10. t64, de 27 de dezembro de
2000, e 10.363, de 28 de dezembroqe·2001, refe
rente a ratificação das concessões e alienações de
terras feitas pelos Estados em faixa de fronteira, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.174/97 - do Senado Federal
- (PLS 144/1996) - que "altera a Lei nO 5.700, de 1°
de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras
providências." (Apensados: PL 1655/1999, PL
2346/2000 e PL 3547/2000)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te, com substitutivo, e do PL 1.655/1999, apensado;
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pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição
do PL 2.346/2000, apensado; pela constitucionalida
de, juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL 3.547/2000, apensado; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição da emenda apresentada
nesta Comissão ao PL3.174/97.
Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Sil
va e José Ivo Sartori, em 28/08/2003

PROJETO DE LEI N° 6.240/02 - do Senado Federal
- que ''fixa normas de formação de recursos huma
nos na área de saúde, regulando o inciso 111 do art.
200 da Constituição FederaL"
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, José Eduardo Cardozo, Maurício Quin
tella Lessa e Zenaldo Coutinho, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI W 7.198/02 - do Senado Federal
que "concede anistia post mortem a João Cândido Fe
Iisberto, líder da chamada Revolta da Chibata, e aos
demais participantes do movimento." (Apensado: PL
4455/2001)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, e, no mérito, pela aprovação deste, e
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, e, no mérito, pela rejeição do PL 4455/2001,
apensado.

Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 14/08/2003

PROJETO DE LEI N° 1.503/03 - do Senado Federal
- que "altera a Lei na 9.504, de 30 de setembro de
1997, e a Lei na 10.408, de 10 de janeiro de 2002,
para implantar o registro digital do voto:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
122/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova re
dação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto
(ORAL), Dep. Ricardo Fiuza, pela admissibilidade
desta e da PEC 259/1995, apensada.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Ivo Sartori, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
173/99 - do Sr. Bispo Rodrigues - (EC 173/1999) 
que "modifica o caput do art. 50, que dispõe sobre
informações prestadas por Ministros de Estado pe
rante as Comissões da Câmara dos Deputados e
Senado FederaL"
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
257/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "acres
centa parágrafos aos artigos 77, 28 e 29 da Consti
tuição FederaL"
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados João Paulo Gomes
da Silva e José Divino, em 23/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 10 do
art. 29-A da Constituição Federal:'
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da Consti
tuição FederaL"
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão e José Edu
ardo Cardozo, em 07/05/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 11/03 
da Sra. Alice Portugal - que "susta a aplicação do
Decreto na 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que
"dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações,
documentos e materiais sigilosos de interesse da
segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da
Administração Pública Federal"."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João Fassarel
la - que "altera a redação do artigo 74, da Lei na
4.375, de 17de agosto de 1964 - Lei do Serviço Mi
litar:' (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,
apensados.
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PROJETO DE LEI W 856/99 - do Sr. Eduardo Jorge 342, do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848,
- que "instítui o Serviço Civil Profissional e dá outras de 7 de dezembro de 1940)."
providências." (Apensados: PL 987/1999 e PL RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
1452/1999) PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
PARECER: pela inconstitueionalidade,injuridicidade PROJETO DE LEI N° 5.684/01 - do Sr. Valdemar
e má técnica legislativa deste, do Substitutivo da Co- Costa Neto - que "acrescenta parágrafos aos arti-
missão de Educação, Cultura e Desporto, do PL gos 49 e. 57 da Lei nO 9.096/95, definindo regras
987/1999 e do PL 1452/199~, apensados, e pela in- para as inserções em rádio e televisão mencionadas
constitucionalidade da emenda n° 3/2000 apresenta- rios artigos 49, inciso "1111 e 57, inciso 111, alínea "b"."
da Comissão de Educação Cultura e Desporto. RELATOR: Deputado MENDESHIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 2.358/00 - do Sr. Nelson Pro- PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela

ença - que "altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro aprovação.
de 1997, dispondo sobre a propaganda eleitoral por
meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Inter- Vista ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira, em
nat, e dá outras providências." 19/08/2003
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO PROJETO DE LEI N° 138/03 - doSr. Dimas Rama-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e lho -- que "altera a Lei nO 8.072, de 25 de julho de
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para que o Artigo

244-A e §1° , da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
Vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval, 1990, com a redaçãódada pela Lei n° 9.975, de 23
Bosco Costa, .Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, de junho de 2000, seja considerado·hediondo."
Luiz Antonio Fleury, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
em 21/0$12003 PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
PROJETO DE LEI N° 2.799/00 - do Sr. Jair Bolso- má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

naro - que "acrescenta o § 4° ao art. 261 do Decre- B - Proposições Sujeitl:ils à Apreciação Conclusi-
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código va pelas Comissões:
Penal." PRIORIDADE
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 2.959/97 ~ do Poder ExecutivoPARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técni.ca legislativa, e, no mérito, pela aprovação - (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao art.

210 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de
deste, com emendas. 1941 - Código de Processo Penal."
PROJETO DE LEI N° 4.202/01 - do Poder Executivo RELATORA: Deputada JUíZADENISE FROSSARD
- (MSC208/2001) - que "declara revogado o Decre- PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
to Legisltivo n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e os técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
demais atos que menciona, relativos à matéria pre- aprovação.
videnciária." PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Federal
RELAT()R: Deputado MAURíCIO RANDS -(PLS 219/1996) - que "dispõe sobre oseguro con-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or-
técnica legislativa. ganizadores de rodeios, em benefício dos partici-

pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
PROJETO DE LEI N° 4.953/01 - do Sr. Neuton Lima e dos seus dependentes, e dá outrasprovidências."
- que "altera a redação do artigo 295, do Decre- RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
to-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal (CPP)." PROJETO DE LEI N° 922/99 - do Sr. Rubens Bueno-

que "dispõe sobre a promoção de apoio à agricultura
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA familiar." (Apensados: PL4935/2001 e PL 6041/2002)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
aprovação. técnica legislativa deste, com· emenda, do Substituti-
PROJETO DE LEI N° 5.531/01 - do Sr. Feu Rosa - vo da Comissão de Agricultura e Política Rural, do
que "modifica a redação do parágrafo 2° do artigo PL 4935/2001 e do PL 6041/2002, apensados.
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PROJETO DE LEI N° 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS 241/1999) - que "dispõe sobre a criação de
selo comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.294/00 - do Senado Federal
~ que "acrescenta § 5° ao art. 32 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional", incluindo os
símbolos nacionais como tema transversal nos currí
culos do ensino fundamentaL"
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.354/00 - do Poder Executivo
- (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da área
da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localiza
da nos municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova
Mamoré, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista ao Deputado Patrus Ananias, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 2.677/00 - do Senado Federal
- (PLS 586/1999) -que "altera o inciso VI do art. 20
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que permite
a utilização do FGTS para compra de casa própria,
em qualquer sistema de financiamento habitacional,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.891/00 - do Senado Federal
(PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trân
sito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de exame
de saúde a categorias profissionais específicas:'
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.391/00 - do Poder Executivo
- (MSC 985/2000) - que "autoriza o Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a
alienar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis ~ IBAMA, o imó
vel que menciona, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.018/01 - do Poder Executivo
- (MSC 35/2001) - que "concede pensão especial a
Maria José Pereira Barbosa Lima."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.329/01 - do Senado Federal
- (PLS 236/2000) - que "altera os arts. 11 e ·16, da
Lei n° 6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor so
bre a eleição dos conselheiros nos Conselhos Regi
onais de Corretores de Imóveis e fixar valores máxi
mos para as anuidades devidas pelos corretores a
essas entidades e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidadee
técnica legislativa deste e pela anti-regimentalidade
das emendas de nOs 1 a 5 apresentadas perante
esta Comissão.

Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino e Wilson Santos,
em 14/08/2003

PROJETO DE LEI N° 5.453/01 - do Senado Federal
- (PLS 172/1999) - que "altera o art.· 261 da Lei n°
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.463/01 - do Senado Federal
- (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Mau
rício Quintella Lessa, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 6.385/02 - do Senado Federal
- (PLS 416/1999) - que "proíbe a fabricação, a im
portação, a exportação, a manutenção em estoque,
a comercialização e o uso de diclorodifeniltricloreta
no (DDT) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA PROJETO DE LEI N° 2.275/99 - do Sr. Paes Landim
PROJETO DE LEI N° 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co- -que "denomina o trecho da BR-324, compreendido
bra - que "altera a redação do artigo 544 do Código entre as cidades de Remanso-BA e São Raimundo
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação Nonato-PI:'
oral de recurso." RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda. PROJETO DE LEI N° 3.489/00 - do Sr. Luciano Piz-

PROJETO DE LEI N0 1.824/96 _ da Sra. Zulaiê Co- zatto - que "proíbe o transporte de valores em aero-
naves que efetuam transporte de passageiros, regu

bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177
do Código de Processo Civil, que se refere aos pra- lar ou não-regular." (Apensado: PL 4388/2001)
zos para a realização dos atos processuais." (Apen- RELATOR: Deputado PAES LANDIM
sado: PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999» PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA técnica legislativa deste, com emenda, do Substituti-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e vo da Comissão de Viação e Transportes, com su-
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste. bemenda, e do PL 4388/2001, apensado, com
PROJETO DE LEI N° 2.136/96 - do Sr. Jair Bolso- emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade e
naro - que "dispõe sobre a data de pagamento dos anti-regimentalidade da Emenda apresentada nesta
servidores públicos federais civis e militares:' CCJR ao Substitutivo da Comissão de Viação e
RELATOR: Deputado PAES LANDIM Transportes.
PARECER: pela inconstitucionalidade. PROJETO DE LEI N° 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co-
PROJETO DE LEI N° 2.424/96- do Sr. José Pimentel bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
- que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da Con- Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui
solidação das Leis do Trabalho - CLT, para aumentar o Código de Processo Civil"."
de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade mínima de RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
ingresso do menor no mercado de trabalho." PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e te e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
técnica legislativa, com substitutivo. legislativa, com subemenda, e, no mérito, pela rejei-
PROJETO DE LEI N° 3.142/97 - do Sr. Fernando ção do Substitutivo da Comissão de Seguridade So-
Ga.beira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cial e Família.
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio- Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei-
tecasdas instituições de ensino superior." ra, José Eduardo Cardozo e Juíza Denise Frossard,
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO em 29/04/2003
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,. com emenda, e das emen- PROJETO DE LEI N° 4.176/01 - do Sr. José Priante-
das da Comissão de Educação,.Cultura e Desporto. que "dispõe sobre a alienação de terras da União aos

PROJETO DE LEI N0 4.355/98 _ do Sr. Coriolano Sa- Municípios de Belterra e Aveiro, no Estado do Pará:'
les - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
1997, que "institui oCódigo de Trânsito Brasileiro"." PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI N° 4.224/01 - do Sr. Léo Alcânta-
técnica legislativa, com emenda. ra - que "dispõe sobre a exposição do alvará sanitá-
PROJETO DE LEI N0 1.730/99 _ do Sr. Josue Beng- rio em estabelecimentos que vendem alimentos ao

público."tson - que "modifica o art. 1° da Lei n° 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo- RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
luntário." PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
RELATOR:.Deputado ZENALDO COUTINHO técnica legislativa, com emenda.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI N° 4.295/01 - do Sr. Salatiel Car-
técnica legislativa, com substitutivo. valho - que "dispõe sobre a oferta eas formas de
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afixação de preços de produtos e serviços para o
Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)
RELATOR: Deputado VICENTEARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 4396/2001, apensa
do, e do Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, com subemenda.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia
e José Eduardo Cardozo, em 21/08/2003

PROJETO DE LEI W 4.478/01 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel
na execução por quantia certa contra devedor sol
vente, alterando o art. 647 do Código de Processo
CiviL"
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e, no mérito, pela aprova
ção.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 19/08/2003

PROJETO DE LEI N° 4.799/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "moQifica o § 1° do art. 74 do Código
de Processo Penal para nele incluir na competência
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini -: que "altera o Código de Processo Penal
para vincular o juiz da instrução à sentença e a Lei
de Execução Penal para vincular o juiz que proferiu
a setença à execução penaL"
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 209/03 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "dispõe sobre a presença de advogado nos
procedimentos judiciais e dá outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, Bispo Wanderval, Inaldo Leitão, José Eduardo
Cardozo, Luiz Antonio Fleury e Vicente Arruda, em
21/08/2003
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 20/08/2003

C-Súmulas

SÚMULA N° 1/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: PROJETOS
AUTORIZATIVOS - Entendimento: a} Projeto de lei,
de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência,
que é de sua competência exclusiva, é inconstitucio
nal. b} Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se
nador, que dispõe sobre a criação de estabeleci
mento de ensino é inconstitucional. - Fundamento: §
1° do art. 61 da Constituição Federal e § 1° e inciso
11 do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA N° 2/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: UTILIDADE
PÚBLICA - Entendimento: Projeto de lei que declara
de utilidade pública associação, sociedade, entida
de, fundação ou instituição é inconstitucional e inju
rídico. -: Fundamento: § 1° do art. 61 da Constituição
Federal e § 1° e inciso lido art. 164 do Regimento
Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constituição Fe
deral; Lei na 91, de 28/08/1935, regulamentada pelo
Decreto na 50.517, de 02/05/1961; Decreto na
60.931, de 04/07/1967; Lei na 6.639, de 08/05/1979;
Lei na 5.726, de 29/10/1971 (art. 3°) e § 10 e inciso
11, do art. 164 do Regimento InternO."
SÚMULA N° 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: DATAS
COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto de lei
que institui dia nacional de determinada classe pro
fissional é injurídico. - Fundamento: § 20 do art. 215
da Constituição Federal e § 10 e inciso 11, do art. 164
do Regimento Interno."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.372/00 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera o art. 50 do Decreto-Lei na 201,
de 27 de fevereiro de 1967, que "Dispõe sobre a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá
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outras providências"." (Apensados: PL 3521/2000 e
PL 3943/2000)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54,1):

PROJETO DE LEI N° 3.826/00- do Sr. Agnelo Quei
roz - que "institui a Bolsa-Atleta." (Apensado: PL
4648/2001)
RELATOR: Deputado RUBINELLI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, 1):

PROJETO DE LEI W 7.177/02 - da Sra. Jandira
Feghali - que "altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho
de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de for
necimento de bolsas de colostomia pelos planos e
seguros privados de saúde."
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 177/03 - do Sr. Romel Anizio
- que "denomina "Ponte Presidente Tancredo de
Almeida Neves" a ponte localizada na rodovia
BR-497, •sobre o rio Paranaíba entre os Estados de
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.394/96 - do Sr. Augusto
Nardes ~que "altera o Decreto-lei nO 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, am
pliando a legitimação para intentar ação penal priva
da subsidiária e dá outras disposições."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: Plenário 8 do Anexo 11
HORÁRIO:10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública

DISCUSSÃO SOBRE A CONTAMINAÇÃO
AMBIENTAL PROVOCADA PELAS EMPRESAS
SHELL, ESSO E BR DISTRIBUIDORA, NOS
MUNiCípIOS DE SÃO PAULO, SANTOS E
PAuLíNIA

ALDO A. CASTELLI, Presidente da Empresa SHELL
Brasil S/A

RICARDO GEHRKE, Presidente da Empresa ESSO
Brasileira de Petróleo LTDA

LUIS RODOLFO LANDIM MACHADO, Presidente
da Empresa BR Distribuidora

JOSÉ FLORIANO DA ROCHA, Presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e
Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo 
SIPETROL

VALDENIR DA CRUZ SANTOS, Representante da
Federação dos Trabalhadores no Comércio de Miné
rios e Derivados de Petróleo do Estado de São Pau
lo - SIPETROL

CARLOS ALBERTO TORRES VILLAÇA, Presiden
te do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
Minérios e Derivados de Petróleo de Santos e Re
gião

ÉLlO LOPES DOS SANTOS FILHO, Perito Ambiental

ELSON MACEiÓ DOS SANTOS, Coordenador da
ONG Coletivo Alternativo Verde - CAVE

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

05/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.677/01- do Sr. Aldo Rebelo
- que "considera não patenteáveis os produtos e
processos desenvolvidos a partir de ser vivo originá
rio do Brasil."
RELATOR: Deputado ARLlNDOCHINAGLlA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.846/01 - do Sr. Silas Câma
ra - que "acrescenta o inciso XIII ao art. 3° da Lei n°
9472, de 16 de julho de 1997:'
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
DECURSO:·5a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 04-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.074/02 - do Poder Executivo
- que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro Soci
al-INSS a receber em dação em pagamento o imó
vel que especifica."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N° 228/03 - do Sr. Moisés Lipnik
- que "estabelece o percentual de 25% para a re
serva florestal legal das propriedades rurais localiza
das na Amazônia Legal:'
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 237/99 - do Sr. Ricardo Ber
zoini - que "estabelece sanções administrativas às
instituições financeiras que pratiquem abusos ou in
frações no atendimento ao usuário de serviços ban
cários." (Apensados: PL 3592/2000, PL 4558/2001 e
PL 882/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 9 - Anexo 11
HORÁRIO: 09h

SEMINÁRIO

A - Seminário:

Subcomissão Permanente Pró-Cidadania da Pessoa
Portadora de Deficiência e do Idoso;

SEMINÁRIO NACIONAL

"AS POLíTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS E A
INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA

9h - Abertura
Deputado Pompeo de Mattos - Primeiro-Vice

Presidente da Comissão de Direitos Humanos;

Deputado Eduardo Barbosa - Relator da Sub
comissão Permanente Pró-Cidadania da Pessoa Por
tadora de Deficiência e do Idoso e autor do Requeri
mento para realização do Seminário;

Deputado Leonardo Mattos - Presidente da
Subcomissão Permanente Pró-Cidadania da Pessoa
Portadora de Deficiência e do Idoso;

Sra. Benedita da Silva - Ministra de Assistência
Social;

Sra. Nelrna de Azeredo - Representante da Se-
cretaria de Política do Ministério da Assistência Social;

• Sra. Valdete de Barros - Presidente do CNAS
• Sr. Adilson Ventura - Presidente do CONADE
• Representante das Secretarias de Políticas

Públicas dos Ministérios da Saúde, Educação e do
Trabalho;

• Dra. Izabel Loureiro Maior - Coordenado
ra-Gerai para Integração da Pessoa Portadora de De
ficiência, da Secretaria Nacional de Direitos Huma
nos da Presidência da República.

• Represente do CONANDA.
9h30 - Conferência de Abertura: "As políticas

públicas e a deficiência como tema transversal"
Palestrante: Dra. Izabel Loureiro Maior - Coor

denadora-Gerai para Integração da Pessoa Portado
ra de Deficiência, da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos da Presidência da República.

A inclusão da pessoa portadora de deficiência,
como sujeito de direitos, por intermédio da efetividade
das políticas públicas. A elaboração de políticas públi
cas enfocando os deficientes como cidadãos porta
dores de direitos sociais e não como alvo de ações
pontuais e isoladas.

11 h - Debate
12 h-Almoço
14h - Mesa: "As políticas públicas voltadas para

a pessoa portadora de deficiência sob a ótica dos di
reitos humanos"

Participantes:
• Representante da Secretaria Especial de Dire

itos Humanos;
• Conselheiros do Conselho Nacional dos Direi

tos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE.
• Ora. Eugênia Augusta Gonzaga Fávero - Pro

curadora da República de São Paulo e Procuradora
Regional dos Direitos do Cidadão.

• Sra. Maria Dolores Cunha Pinto - Conselheira
Estadual de Educação de Minas Gerais.

Análise e avaliação das ações do Governo Bra
sileiro para o cumprimento dos compromissos assu-
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midos quando da ratificação da Convenção Interame
ricana para eliminação de todas as formas de discri
minação contra as Pessoas Portadoras de Deficiên
cia e da Convenção OIT n° 159, sobre a Reabilitação
Profissional e Emprego de Pessoa Deficiente. A im
plementação da Portaria n° 22, de 2003, que institui o
Programa de valorização profissional da Pessoa Por
tadora de Deficiência. A defesa dos direitos dos defici
entes e a contribuição dos conselhos estaduais.

15h - Debate
15h30- Mesa: "A pessoa portadora de deficiência

e as atuais políticas públicas de saúde, educação, as
sistência social, trabalho e de direitos humanos, e a sua
interface com as demais políticas do governo federal".

Participantes: Representantes das Secretarias de
Política dos Ministérios da Saúde, Trabalho; Represen
tante da Casa Civil da Presidência da República;

Sr. José Rafael Miranda - Coordenador da Se
cretaria de Educação Especial do Ministério da Edu
cação;

Sra. Nelma de Azeredo - Representante da Se
cretaria de Política do Ministério da Assistência Social;

• Sra. Cíntia Prudente - Especialista em Políti
cas Públicas para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.

Informação, abrangência e análise das políticas
e programas existentes; inovações; perspectivas de
continuidade; ações interrompidas; financiamento;
expectativas sobre o fiovo PPA; relação com os con
selhos setoriais, dentre outros.

17h - Debate
17h30 - Encerramento

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA S-9-2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.445/03 - do Sr. Giacobo 
que "altera os arts. 3°,4°,7° e 12 da Lei n° 6.729, de
28 de novembro de 1979, que "Dispõe sobre a con
cessão comercial entre produtores e distribuidores
de veículos automotores de via terrestre.''''
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (SSESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI ND 1.660/03 - do Sr. Luc.iano Lei
toa - que "cria a Zona Franca de São Luís, no Esta
do do Maranhão, e dá outras providências."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.859/00 - do Sr. Coriolano
Sales - que "dispõe sobre o empregado de corres
pondente bancário."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.777/01 - do Sr. Jovair Arantes
~ que "dispõe sobre a proibição, em todo o território
nacional, da produção, do uso e comercialização de fi
bras à base de acetato de polivinila - PVA, destinadas
ao fabrico de fibrocimento, ou o seu uso como isolan
tes acústicos e térmicos:' (Apensado: PL 4884/2001)
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI N° 1.509/03 - do Sr. Carlos Sam
paio - que "altera o artigo 140, inciso I do Decre
to-Lei n° 7.661 /45, adaptando-o ao atual Código
Civil." (Apensados: PL 1510/2003, PL 1511/2003, PL
1513/2003, PL· 1514/2003, PL 1515/2003, PL
1516/2003, PL 1517/2003, PL 1519/2003, PL
1520/2003, PL 1521/2003 e PL 1518/2003)
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA

PROJETO DE LEI N° 1.607/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "proíbe a fabricação e comercialização de pro
dutos de qualquer natureza, destinados ao público in
fantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares."
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (S SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-9-03
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 451/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "altera a Lei n° 4.375 / 64 (Lei do Serviço
Militar), estabelecendo a obrigatoriedade de alfabeti
zação dos conscritos analfabetos."
RELATOR: Deputado COLOMBO
DECURSO: 58 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §11

PROJETO DE LEI N° 1.544/03 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de
1991 , dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de
Cultura (FEC) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 1.579/03 - da Sra. Yeda Crusius
- que "institui o Dia Nacional do Acemista."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO

PROJETO DE LEI N° 1.601/03 - do Sr. Zico Bronze
ado - que "dispõe sobre o aproveitamento de vagas
em Instituições Públicas de Ensino Superior:'

PROJETO DE LEI N° 1.604/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Vital
Brazil no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATORA: Deputada SUELY CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 1.623/03 - do Sr. Moacir Miche
letto - que "institui o Dia Nacional da Câmara Júnior:'

PROJETO DE LEI N° 1.637/03 - do Sr. José Borba
- que "institui o Dia Nacional do Serígrafo."

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.828/00 - do Sr. Antonio Car
los Biscaia - que "acrescenta parágrafo único ao art.
1° da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, dispon-

do sobre o acesso de pessoas portadoras de defi
ciência nos estabelecimentos financeiros."
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 7.457/02 - do Sr. Eni Voltolini
- que "altera a Lei n° 9.503, de·23 de setembro de
1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 48SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.598/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a proteção dos direitos dos consu
midores de combustíveis e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N° 1.618/03 - do Sr. Mauro Pas
sos - que "regulamenta a distribuição dos recursos
financeiros provenientes da compensação financeira
pela exploração de petróleo ou gás natural na plata
forma continental." (Apensado: PL 1636/2003)
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 3 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Audiência Pública com a presença do Ministro das
Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim.

Tema: Informações sobre propostas a serem apre
sentadas e a posição brasileira na reunião Intermi
nisterial da OMC em Cancun, no mês de setembro.
(Requerimento 49/03, da Deputada Zulaiê Cobra).

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 7 do Anexo 11
HORÁRIO:· 9h30min



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 658/03 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dá nova redação ao art. 193
da CLT para conceder adicional de periculosidade
àqueles que trabalham expostos a radiações ioni
zantes ou a substâncias radioativas." (Apensados:
PL 1294/2003 e PL 1248/2003)
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 777/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "isenta de pagamento da taxa de inscri
ção para concurso público realizado em qualquer
área do Território Nacional a pessoa comprovada
mente desempregada e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
DECURSO: 48SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 214/03 - do Sr. José Divino 
que "cria o projeto ambulância sobre duas rodas em
todo território nacional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 38SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

Tema:

"DEBATER A QUESTÃO DOS TRANSGÊNICOS,
RELACIONADA À SAÚDE".

Convidados:

CÉSARJACOBY
Coordenador do Departamento de Ciência e Tecno
logia em Saúde do Ministério da Saúde

FRANCISCO ARAGÃO
Pesquisador da EMBRAPA

ELíBIO RECH
Pesquisador da EMBRAPA

FRANCO MARIA LAJOLO
Pesquisador da Universidade de São Paulo

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 18SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-03

A - Audiência Pública:

(Requerimento nO 54, do Deputado Guilherme Me
nezes)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.592/03 - do Sr. Carlos Abi
calil - que "estabelece os princípios e as diretrizes
dos planos de carreira para os profissionais da edu
cação básica pública:'

PROJETO DE LEI N° 1.679/03 - do Sr. Luciano Leitoa
- que "faculta a implantação de postos de Varas da
Infância e Juventude em aeroportos internacionais,
acrescentando dispositivo à Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente:'

PROJETO DE LEI N° 1.697/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera a Lei n.o 9.263, de 12 de janeiro
de 1996, que "regula o§ 7° do art. 226 da Constitui
ção Federal, que trata do planejamento familiar, es
tabelece penalidades e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.699/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "institui a Política de Prevenção e Con
tro�e dos Distúrbios Nutricionais e das Doenças
Associadas à Alimentação e Nutrição no Sistema
Educacional Brasileiro."
DECURSO: 48SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03
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REUNIÃO ORDINÁRIA Projetos de Lei (Art. 119, le §1°)

AUDIÊNCIA PÚBLICA PROJETO DE LEI N° 688/99 - do Sr. Freire Júnior
que "dispõe sobre o Contrato de Trabalho da Tercei
ra Idade." (Apensados: PL725/1999, PL 913/1999,
PL 2694/2000, PL 3968/2000, PL 4892/2001, PL
5993/2001 (Apensados: PL 6424/2002 (Apensado:
PL 843/2003),. PL 6443/2002 e PL 1127/2003), PL
6804/2002, PL 71.08/2002, PL 838/2003, PL
956/2003 e PL 1147/2003)
RELATORA: DéputadaDRA. CLAIR
DECURSO: 58 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.597/99 - do Sr. Marcelo Bar
bieri - que "cria o Conselho Federal dos Técnicos
de Segurança do Trabalho - CONFETEST -e os
Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança
do Trabalho - CORETEST e dá outras providências"
(Apensados: PL 5083/2001 e PL 7443/2002)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

PROJETO DE LEI N° 2.552/00 - da Sra. Marinha
Raupp - que· "altera a Lei n° 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, que "dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarqui
as e das fundações públicas federais", acrescentan
do critérios para a remoção de ofício do servidor pú
blico."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 3.744/00 - do Poder Executivo
- (MSC 1658/2000) - que "institui o Conselho de
Gestão Fiscal e dispõe sobre sua composição e for
ma de funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 421/03 - do Sr. José Pimentel
- que "acrescenta dispositivos à Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, para descaracterizar a su
cessão de empregador no caso que menciona e dá
outras providências." (Apensado: PL 1192/2003)
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO

PROJETO DE LEI N° 598/03 - do Sr. Walter Feld
man - que "institui o Gatilho Desemprego"
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 273/03 - do Sr. Tadeu Filippelli
- que "altera a Lei 9.615, de 24 de março de 1998."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 1.426/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "institui o ano de 2005 como "Ano do Turis
mo"."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 1.593/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera a constituição do Fundo Geral de
Turismo -. FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei n°
1.191 ,de 27 de outubro de 1971."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 1.633/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "modifica o prazo de financiamento
pelo Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR para a
construção de hotéis de turismo:'
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

PROJETO DE LEI N° 1.634/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "dispõe sobre a concessão para a
abertura de Agências de Viagens:'
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 5-9-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.656/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o inciso XXIII do artigo 10 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.668/03 - do Sr. José Rajão
- que "cria o Cadastro Nacional de Veículos Sinis
trados Irrecuperáveis e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.676/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "altera a redação dos incisos I, dos arts.
54 e 55 da Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.703/03 - do Sr. Wilson San
tiago - que "altera a Lei n° 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Viação",
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodo
vias do Sistema Rodoviário Federal, a interligação
das rodovias federais BR-405 e BR-116, com extre
mos localizados, respectivamente, nos Estados da
Paraíba e do Ceará."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES



AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3°)

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-09-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, § JO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W
574/02 - do Senado Federal ~ (PEC 55/2001) - que
"altera a redação do art. 29-A da ConstITuição Federal."
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA 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.

LOCAL: Plenário 7 do Anexo"
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Definição da agenda dos trabalhos.

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.638/03 - do Sr. Eliseu Padi
lha - que "denomina "Rodovia Deputado Wilson
Mattos Branco"a rodovia BR-392, desde o municí
pio de Pelotas até o de Rio Grande, no Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

" - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS DE
pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

LOCAL: Plenário 04 do Anexo"
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência Pública, para debater o tema "O jovem:
Família, cidadania, consciência religiosa, exclusão
social e violência".

Convidados:

Selma Saverbonn, Promotora de Justiça do Ministé
rio Público do Distrito Federal eTerritórios;

Irmã Ângela Falqueto, Assessora Nacional da Pasto
ral da Juventude - CNBB, e

Nestor Masotti, Presidente da Federação Espírita
Brasileira, do Distrito Federal.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
EMENDAS (5 SESSÕES) E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

DECURSO: 2a SESSÃO EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART.29-A DA

ÚLTIMA SESSÃO: 09-09-03 CONSTITUiÇÃO FEDERAL", ESTABELECENDO

QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ
ULTRAPASSAR OS PERCENTUAIS JÁ FIXADOS
RELATIVOS À·RECEITA CORRENTE LíQUIDA DO
MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI COMPLEMENTAR.

AVISO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE: LEI N° 673/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelecendo
como equipamento obrigatório dos veículos de car
ga, as barras laterais de proteção." (Apensado: PL
1026/2003)
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
DECURSO: 4a SESSÃO

"ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03



REQUERIMENTO N° 86/03 Do Sr. Marcus Vicente
que "requer ao Governo do Rio de Janeiro relação
dos regimes especiais concedidos às distribuidoras
de combustíveis para a compensação automática de
créditos tributários, indicando o volume compensado
por cada uma nos últimos 24 meses";

REQUERIMENTO N° 135/03 Do Sr. Jaime Martins
que "solicita seja convidado o Diretor Superinten
dente da ALE COMBUSTíVEIS, Sr. Cáudio Zaptar,
para prestar esclarecimentos à Comissão sobre
operações no setor de combustíveis relacionadas a
sonegação de tributos, máfia, adulteração e suposta
indústria de liminares";

REQUERIMENTO N° 143/03 Do Sr. Marcus Vicente
- que "requer ao Diretor da Refinaria de Mangui
nhos ( YPF ) Sr. Luis Henrique Sanches relação das
notas fiscais, emitidas pela Refinaria de Mangui
nhos/RJ, referentes às "Taxas de armazenagem ou
similar" cobradas de cada distribuidora de combustí
veis nos últimos 24 meses";

REQUERIMENTO N° 166/03 Do Sr. Jaime Martins
que "requer a convocação dos Diretores e Sócios
Responsáveis pelas operações comerciais da
Empresa CENTRO SUL DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA para, em Audiência Pública da
CPI dos Combustíveis, prestarem esclarecimentos,
informações, razões e justificativas sobre a comerci
alização de derivados no mercado com suspensão
de recolhimento de Tributos, com arresto de recur
sos na PETROBRAS e com suspensão das regula
mentações da Agência Nacional de Petróleo-ANP";

REQUERIMENTO N° 170/03 Do Sr. Rogério Silva 
que "requer seja solicitado do Tribunal de Contas da
União copia do Processo 007.291/2003-2";

REQUERIMENTO N° 175/03 Do Sr. Paes Landim 
que "requer a realização de audiência pública em
Teresina (PI), no dia 19 de setembro de 2003, no
plenário da Assembléia Legislativa do Estado, para
os fins que especifica";
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W REQUERIMENTO N° 68/03 Do Sr. André Luiz - que
92195 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "dá nova reda- "requer seja convidado para participar de Audiência
ção ao artigo 101 da Constituição Federal:' Pública o Diretor Jurídico da YPIRANGA Petróleo";

RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO REQUERIMENTO N0 84/03 Do Sr. Marcus Vicente-
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR que "requer a Presidência da Petrobrás relação das
PARECER AO PROJETO DE LEI notas fiscais, emitidas pela Refinaria de Mangui-
COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE nhos/RJ, referentes às 'Taxas de armazenagem ou
"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA similar" cobradas de cada distribuidora de combustí-
CONSTITUiÇÃO, A SUPERINTENDÊNCIA DO veis nos últimos 24 meses";
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE,
ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO, NATUREZA
JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".
LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Instalação/Eleição:

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes.

COMISSÃO PARLAMENTAR·DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES
NO SETOR DE COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS
COM A SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE
LIMINARES.
LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 19/03 Da Sra. Rose de Frei
tas - que "requer a criação de Sub-Relatoria para
as Autorizações e Concessões da Agência Nacio
nal de Petróleo";

REQUERIMENTO N° 20/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "requerimento de Criação de Sub-Relatoria da
Industria de Liminares";

REQUERIMENTO N° 21/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "requer a criação de Sub-Relatoria da Adulte
ração dos Combustíveis";

REQUERIMENTO N° 48/03 Dos Srs. Dr. Evilásio e
Nelson Marquezelli - que "requer a convocação do
Sr. José Alberto Paiva Gouveia - Presidente do
SINCOPETRO - Sindicato do Comércio Varejista
de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo,
para participar de Audiência Pública na CPI dos
Combustíveis. Autores: Deputados: Dr. Evilásío e
Nelson Marquezelli";



REQUERIMENTO N° 198/03 Dos Srs. Paulo Rubem
Santiago e·Rogério Silva-que "requer a criação da
Sub-Relatoria para investigação do processo de im
portação, produção e comercialização de álcool em
todo o País";

REQUERIMENTO N° 199/03 Do Sr. Eduardo Gomes
- que "requer a convocação do Sr. Alváro Agusto Ri
beiro Costa para Rrestar esclarecimentos a esta Co
missão Parlamentar de Inquérito. Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, .venho requerer à Vossa
Excelência que esta CPI convoque o Excelentíssimo
Senhor Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Advogado-Ge
rai da União,. para que o mesmo esclareça aos mem
bros desta C()~issão quanto à demora ao propor ao
STF a Ação Declaratória de Constitucionalidg.de refe
rente à alDE -- Contribuição de Intervenção Econômi
ca sobre OS combustíveis. Tal requerimento· se faz ne
cessário em virtude que a AçãoOeclaratória de Cons
titucionalidade. tornará c()nstitucional tal cobrança, es
tabelecendo () ~feito vinculante, impedindo que as
concessões de liminares continuem a desorganizar o
setor de distribuição de combustíveis no Brasil, cau
sando graves prejuízos aos cofres públicos";

REQUERIMENTO N° 200/03 Do Sr. Eduardo Gomes
- que "requer a convocação do Sr. Rubens Ometto
Silveira •para prestar esclarecimentos a esta Comis
são Parlamentar de Inquérito.. Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho requerer à Vossa

REQUERIMENTO N° 191103 Do Sr. Paulo Rubem
Santiago - que "requer Agenda de Visitas da CPI
dos Combustíveis aos Estados do Pará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia";

REQUERIMENTO N° 192/03 Do Sr. Ricardo Barros 
que "nos termos regimentais, venho requerer a Vossa
Ex?elência ,que esta CPI solicite ao Presidente da
Câmara, Sr. João Paulo Cunha que impetre junto ao
Supremo Tribunal. Federal uma Ação Declaratória de
Constitucionalidade para declarar constitucional a co
brança da CIDE, Contribuiç~o de Intervenção Econô
mica. sobre os com~ustíveis,.estabelecendo o efeito
vinculante e impedindo assim que·as concessões de
liminares parg. o não recolhimento sem o devido depo
sito judicial dos valores, continUe a desorganizar o se
tor de distribuição de combustíveis no Brasil";

REQUERIMENTO N° 193/03 Da Sra. Rose de Freitas
e outros- que "solicita convidar o Diretor de Abasteci
mento .da Petrobras~ Senhor Rogério Manso, para
prestar esclarecimentos à CPI dos Combustíveis";

REQUERIf\i1ENTO .N° 194/03 Do Sr. Rogério Silva 
que "requerer a criação, no âmbito desta augusta
Comissão·Patlamentar de Inquérito, da Sub-Relato
ria do Álcool";

REQUERIMENTO N° ·189/03 Do Sr. Luciano Zica 
que "requer a convocação do Diretor-Geral da Agência
Nacional do Petróleo -- ANP, Embaixador Sebastião do
Rêgo Barros, para prestar esclarecimentos a esta Co
missão Parlamentar de Inquérito sobre as autoriza
ções. a formuladores de gasolina e óleo diesel, bem
como apresentar documentação contendo todas aS
datas de entrada de processos·de solicitação de auto
rização para fórmuladores, concedidas ou não";

REQUERIMENTO N° 190/0300 Sr. Luciano Zica
que "requer a convocação do senhor Otávio José
Benjamin de. Paula .para prestar depoimento nesta
Comissão Parlamentar de Inquérito"; .
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REQUERIMENTO N° 184/03 Do Sr. João Maga- REQUERIMENTO N° 195/03 Do Sr. Jaime Martins -
Ihães - que "requer a convocação dos senhores só- que "requer a realização de audiência pública na
cios proprietários da empresa DINAMO Assembléia Legislativa de Minas Gerais com a presen-
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ ça dos seguintes convidados: Sr. Paulo Miranda Soa-
02.029.748/0003-04, para prestarem depoimento res, Presidente da MINASPETRO; Sr. Cláudio zaptar,
nesta·Comissão Parlamentar de Inquérito"; Diretor Superintendente da ALE Combustíveis; Sr.. Fuad
REQUERIMENTO N° 185/03 Do Sr. José Borba _ Jorge Noman Filho, Secretário de Estado da Fazenda
que "requer a convocação do Diretor-Sócio-Respon- do Govemo de Minas Gerais; Dr. Amaury Artimos da
sável pela. Empresa PETROSUL DISTRIBUIDORA Matta, Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais;
DE PETRÓLEO LTDA para prestar esclarecimentos Sra. Vânia Márcia Duarte Rasa, Coordenadora doCon-
e informações sobre volumes de gasolina, diesel e se.lho Diretor do Núcleo de Serviços em Química da
álcool comercializados no mercado"; Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG";

REQUERIMENTO N° 196/03 Do Sr. Jaime Martins 
que "requer à CPI dos combustíveis que solicite à
Mesa da Câmara dos Deputados a proposição de
ação declaratória de constitucionalidade com pedido
de medida cautelar da CIDE - combustíveis";

REQUERIMENTO N° 197/03 Do Sr. Jaime Martins
que "requer indicação ao Poder Executivo para efe
tuar a proposição de ação declaratória de constituci
onalidade com pedido de medida qautelar da CIDE
- combustíveis"; .
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Excelência que esta CPI convoque o Sr. Rubens
Ometto, dono da empresa COSAN / Usina Costa
Pinto, no intuito de prestar esclarecimentos aos inte
grantes desta Comissão a respeito da produção to
tal da empresa assim como o destino dos produtos,
trazendo consigo os respectivos comprovantes. Tal
requerimento se faz necessário em virtude das inú
meras vezes em que a indústria do álcool tem sido
apontada, nesta CPI, como fonte importante de so
negação de impostos";

REQUERIMENTO N° 201/03 Do Sr. Jaime Martins 
que "solicita sejam convidados o Presidente e o Re
lator da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito,
criada através do requerimento 23/2000-CN - Rou
bo de Cargas, Senador Romeu Tuma e ex-Deputado
Federal Oscar Andrade, respectivamente, para infor
mações, a título de contribuição, sobre as investiga
ções realizadas pela CPMI";

REQUERIMENTO N° 203/03 Do Sr. Eliseu Padilha e
outros - que "requer a convocação do Sr. ANDRÉ
LUIZ DIAS, que, segundo informações, atua no mer
cado de combustíveis em Limeira, Leme e Piracica
ba, Estado de São Paulo, especialmente com álcool,
para que preste depoimento a esta CPI";

REQUERIMENTO N° 204/03 Da Sra. Rose de Frei
tas - que "requer que sejam convidados a colaborar
com esta d. Comissão os responsáveis pelas em
presas adquirentes de solventes, suscetíveis de uso
como combustíveis".

11I- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo 11
Horário: 1Oh

PAUTA

A - Relatórios

AVISO N° 003/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 168, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, referente a re
presentação formulada pela Secex/AM, sobre even
tual superfaturamento de preços nas obras de recu
peração da rodovia BR-319, entre os Km 606 e 640,
objeto do Convênio celebrado entre a Prefeitura de
HumaitálAM e a Superintendência da Zona Franca
de Manaus - SUFRAMA. (TC ND 007.330/1999-5)".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.

VOTO: Pela manutenção da Vedação.

AVISO N° 017/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 588, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam referente à ins
peção realizada na implantação de hidrovias no cor
redor Araguaia-Tocantins, em cumprimento à Deci
são n° 1020/2002-Plenário, inserida no Quadro VII
da Lei n° 10.407/2002 (TC n° 004.214/2003-0)".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria

AVISOS N° 025/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nO 631, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentam referente ao levantamento de
auditoria acerca da execução do programa de trabalho
orçamentário n° 26.783.0222.7625.0101, dos serviços
e obras de recuperação do Sistema de Trens Urbanos
de Salvador, no trecho Calçada-Paripe, (TC n°
009.008/2002-6)", e 092-154/2002, que "Encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais foram
registrados indícios de irregularidades graves no decor
rer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no exercí
cio de 2002".
RELATOR: Senador HÉLIO COSTA.

VOTO: Pela anexação do Aviso n° 25/2003-CN ao Avi
so n° 92-154/2002-CN e pela autorização da execu
ção, na forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 028/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 684, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Voto que o fundamentam referente ao levanta
mento de auditoria realizado nas obras relativas à
construção de hospital em Itapipoca, Estado do Ce
ará (TC nO 007.210/2003-4)".
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 030/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 678, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Voto que o fundamentam referente ao levanta
mento de auditoria realizado nas obras de Constru
ção de Trechos Rodoviários do Corredor Nordeste.
BR-330/PI - Bom Jesus do Gurguéia-PI e Tasso
Fragoso-MA, Divisa da região sul dos Estados do Pi
auí e Maranhão (TC n° 006.736/2003-3)"
RELATORA: Senadora SERYS SLHESSARENKO.
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VOTO: Pela vedação da execução, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO W 034/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 727, de 2003
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Proposta de Decisão que o fundamentam refe
rente ao· levantamento de Auditoria realizado pela
SecexlMA, no período de 02 a 25 de fevereiro de
2001, objetivando verificar a construção e recupera
ção de obras de infra-estrutura da adutora do Italuís,
no Estado do Maranhão (TCn° 004.920/2001-9)".
RELATOR:Deputado ANIVALDO VALE.

VOTO: Pela manutenção da vedação.

AVISO N° 035/2003-CN, que "encaminha ao Congres
so Nacional cópia do Acórdão nO 751, de 2003 - TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que ofundarnentam referente ao Relatório de Inspe
ção realizada nas obras de construção e recuperação
de infra-estrutura hídrica da Adutora do Oeste no esta
do de Pernambuco(TC n° 008.07212003-0)".
RELATOR: SenadorMOZARILDO CALVACANTI.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 037/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 753, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relató
rio e Voto que ofuodamentam referente ao Relatório
de levantamento de auditoria realizado nas obras de
implantação do sistema de Trens Urbanos de Belo
Horizonte/MG referente a linha 1 do metrô, trecho
São Gabriel - Via Norte (TC nO 004.630/2003-5):'
RELATOR: Deputado ARY VANAZZI .

VOTO: Pela vedação da execução, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 063/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 1024, de 2003
- TCU (Plenário), bem como dos respectivos Rela
tório e Proposta de Decisão que o fundamentam re
ferente ao cumprimento do Plano Especial de Audi
toria de Obras Públicas 2003, no que concerne à fis
calização da construção de trechos rodoviários no
corredor Araguaia- Tocantins - BR 242/TO - Peixe
- Paranã-Taguatinga (TC nO 010.01212003-0)"
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS.

VOTO: Pela manutenção da vedação.

AVISO N° 092-025/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves

no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002:'
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO W 092-053/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002".
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO W 092-017/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu~

nal no exercício de 2002."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA.

VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 92-117/2002-CN que "encaminha ao Con
gresso Nacional relação das obras nas quais foram
registrados indícios dekregularidadesgraves no de
correr das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no
exercício de 2002".
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO.

VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 92-127/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002". (Adequação de Trechos
Rodoviários na BR-1 01, no Estado de Santa Catari
na, Palhoça/SC-Divisa SC/RS).
RELATOR: Senador SÉRGIO GUERRA.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 04/2003-CN que "encaminha ao Congres
so Nacional as Demonstrações Contábeis do Fundo
Constitucional do Nordeste - FNE, referente ao
exercício de 2002, de acordo com o artigo 20, pará~

grafo 4°, da Lei 7827, de 27 de setembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.

VOTO: Pelo arquivamentoda matéria.

AVISO N° 033/2003·CN que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 130, de
2003-TCU (plenárió), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao



(Encerra-se a Sessão às 2 horas e 50
minutos.)

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES

EM 3-9-2003:

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI N° 1.840/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI N° 1.858/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao
Aviso n° 058/2003-CN, que "encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão n° 949, de 2003-TCU (Ple
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam, referente ao Levantamento de
Auditoria realizado, no período de 19/05 a 13/06/2003,
nas obras de "Construção de Trechos Rodoviários na
BR-317 no Estado do Amazonas - Boca do Acre - Di
visa AM/CM" (TC - 009.430/2003-7)".
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI

IV COORDENAÇÃO DE COMiSSÕES
PERMANENTES

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
127/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
128/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
129/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
130/2003

VOTO: Pela aprovação da matéria, na forma dos
Projetos de Decreto Legislativo anexos.

PROJETO DE LEI N° 29/2003-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito suple~

mentar no valor de R$ 269.086.568,00 (duzentos e
sessenta e nove milhões, oitenta e seis mil, quinhen
tos e sessenta e oito reais), para reforço de dotações
consignadas na Lei Orçamentária vigente".
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

Decurso: 2° Dia
Último Dia: 4-9-2003
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acompanhamento das publicações e do envio ao Tri- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente
bunal de Contas da União dos relatórios da Gestão ao Aviso nO 059/2003-CN, que "encaminha ao Con-
Fiscai do 2° quadrimestre de 2002, pelos titulares gresso Nacional cópia do Acórdão n° 966, de
dos poderes e órgãos da esfera federal".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos

Relatório e Proposta de Decisão que o fundamen-
VOTO: Pela aprovação da matéria, com recomen- tam, referente ao Levantamento de Auditoria realiza-
dações. do pela Secex/GO, no período de 22/05 a
MENSAGEM W 198/2001-CN, que "encaminha ao 04/06/2003, objetivando verificar a execução das
Congresso Nacional para exame as Contas do Go- obras de construção do Hospital de Santo Antônio
vemo Federal e do Ministério Público da União rela- do Descoberto/GO (TC - nO 008.188/2003-6)"
tivas ao exercício financeiro de 2000" ; RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO

Ofício n° 02l2001-CN que "encaminha ao Congresso Decurso: 1° Dia
Nacional nos termos do § 2° do art. 56 da Lei Comple" Último Dia: 05/09/2003
mentar n° 101, de 04 de .maio de 200(Lei de Respon
sabilidade Fiscal), a prestação de Contas, relativas ao
exercício de 2000, do Supremo Tribunal Federal, do Su
perior Tribunal de Justiça e respectivo Conselho da Jus
tiça Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, doTribu
nal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior Militar';

Ofício n° 04/2001-CN que "encaminha ao Congres
so Nacional nos termos do art. 56 da Lei Comple
mentar n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, o Relatório das Contas da Câ
mara dos Deputados do Exercício Financeiro de
2000, para que sejam encaminhadas à apreciação
do Egrégio Tribunal de Contas da União";

Ofício n° OS/2001-CN que "encaminha ao Tribunal
de Contas da União, em obediência ao disposto no
art. 56 da Lei Complementar n° 101, de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), as contas do Senado Fe
deral referente ao exercício de 2000".
RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO.



Setembro de 2003 . DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 42991

Ata da 1688 Sessão, Solene, Matutina,
em 4 de setembro de 2003

Presidência dos Srs. Robson Tuma e Paulo Marinho;
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(ÀS 9 HORAS E 48 MINUTOS)

o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Declaro
aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. MARCUS VICENTE, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

!li - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Pas

sa-seà

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear a memória
do empresário José Nelson Schincariol e foi requeri
da pelo nobre Deputado Paulo Marinho e por mim.

Convido para compor a Mesa a Sra. Cecília Ivani
Schincariol, o Sr. Adriano Schincariol, o Sr. Alexandre
Schincariol e o Deputado Paulo Marinho.

Esclareço aos presentes que esta Casa esteve
reunida em sessão até por volta das 3h. Mesmo as
sim, porém, não abriu mão de prestar homenagem à
memória do grandioso empresário que o destino nos
tirou em fatídica noite, em Itu, Estado de São Paulo.

Convido todos os presentes a ouvirem, de pé, o
Hino Nacional.

(É executado Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Comunico

que o DeputadoCarlos Sampaio representa neste atoo
Exrno. Sr. Geraldo Alckmin, Governador do Estado de

São Paulo, e que o Exmo. Sr. Marconi Perillo, Gover
nador do Estado de Goiás, enviou representante.

Conforme se vê, o Sr. Nelson Schincariol, como
era conhecido, gozava de grande prestígio nos Esta
dos, principalmente naqueles onde sua empresa tem
fábrica, e era sempre recebido com carinho.

Convido o nobre Deputado Paulo Marinho para
presidir a Mesa.

O Sr. Robson Tuma, § 2° do art. 18 do
Regimento interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Mari
nho, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Robson Tuma, autor do
requerimento para realização da presente sessão.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Paulo Marinho,
Sra. Cecília Ivani Schincariol, Sr. Adriano Schincariol,
Sr. Alexandre Schincariol, Sras. e Srs. Deputados,
Sras. e Srs. Prefeitos, senhoras e senhores presen
tes, funcionários. da Schincariol, vamos agora falar
um pouco de José Nelson Schincariol.

Esse neto de imigrantes, virou um grande em
presário do País, à frente do segundo maior grupo de
cervejeiros em 600 mililitros, com 6 fábricas, 6 mil fun
cionários diretos e aproximadamente 40 mil funcioná
rios indiretos.

O empresário José Nelson Schincariol tinha hábi
tos simples e cultivava estilo discreto no mundo dos ne
gócios. Avesso às badalações do mercado cervejeiro,
em Itu, cidade a 100 quilômetros de São Paulo, onde
nasceu, em 1943, era tido corno homem generoso.

Conhecido por todos por suas andanças, parava
na praça e sempre trocava um dedo de prosa com sor
veteiros, jornaleiros, taxistas e comerciantes locais.
Costumava pagar cerveja para os amigos nos bares,
onde o assunto invariavelmente caía no futebol. Nutria
grande paixão pelo Ituano Futebol Clube, campeão pa
ulista da primeira divisão em 2002, patrocinado pelo
Grupo Schincariol.Aonde quer que o time fosse, lá esta-
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va o Seu Nelson, corno era tratado pelos amigos. A al
gumas partidas costumava levar a esposa, D. Ivani, com
quem teve 2 filhos, Adriano e Alexandre.

Além do amor pela família e pelo Ituano, José
Nelson Schincariol tinha o seu trabalho. Ele adorava
trabalhar. Nunca tirou férias. Na empresa era um dos
primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Sempre foi
considerado bom patrão. No meio empresarial, era
considerado ousado e obstinado empreendedor.
Embora se tenha tornado mestre no ramo de bebidas
sem ter diploma universitário, José Nelson incentivou
fortemente os filhos a estudar e a se preparar para se
tornarem os executivos que são hoje, aptos a assumir
as funções que lhes cabem no grupo, na infeliz au
sência do pai.

Aqui faço um parêntese. Sou filho que. ama os
pais, em cujos olhos observo o orgulho que sentem
sempre que me vêem brilhar em alguma atividade. E
tenho certeza de que Nelson Schincariol estará sem
pre olhando por seus filhos, orgulhoso de vê-los bri
lhar e mostrar o que aprenderam com ele.

José Nelson começou ainda pequeno com o
pai, o italiano Arthur Primo Schincariol, ajudando-o no
engarrafamento de produtos na antiga fábrica de Itu,
fundada em 1939. Era também o encarregado de fa
zer entregas, com uma carroça. Com a ajuda de um
grupo composto por familiares e diretores, transfor
mou a pequena fábrica de refrescos em um dos maio
res grupos empresariais do País, com um faturamen
to anual de 1· bilhão e 250 milhões de reais.

A grande arrancada empresarial aconteceu em
1989, quando José Nelson viu a oportunidade de lan
çar a própria marca de cerveja, inicialmente produzi
da apenas em Itu. O lançamento da Pilsen Schincariol
fez tanto sucesso que o grupo alcançou rápido cresci
mento no segmento, mesmo tendo de enfrentar gi
gantes do mercado nacional.

A partir de 1997, com disposição de ampliar a
participação de seus produtos além do Estado de São
Paulo, o Grupo Schincariol inaugurou mais 5 fábricas:
em Alagoinhas, na Bahia; Cachoeiras de Macacu, no
Rio de Janeiro; Caxias, no Maranhão; Alexânia, em
Goiás, e Recife, em Pernambuco. Hoje, são 6 unida
des industriais, com capacidade de produção de 2 bi
lhões e 100 milhões de litros de cerveja, e 1 bilhão de
litros de refrigerantes, águas e sucos. Essa produção
é destinada a 25 centros de distribuição próprios es
palhados pelo Brasil e a mais de 250 parceiros distri
buidores, que se encarregam de alcançar aproxima
damente 1 milhão de pontos de vendas. Além disso,
há o atendimento direto às principais redes de super
mercados feito pelo grupo.

Senhoras e senhores, estamos no plenário da
Câmara dos Deputados, onde pulsa a democracia do
País, para homenagear a memória do grande empre
endedor José Nelson Schincariol. E trata-se de mere
cida homenagem por tudo o que já foi dito e pela ma
neira firme e corajosa com que enfrentou dificuldades
até chegar ao extraordinário feito que é a marca que
leva seu próprio nome.

Tenho absoluta certeza de que sua esposa,
seus filhos, irmão e demais parentes têm orgulho de
ser um Schincariol.

José Nelson Schincariol, mesmo em momentos
difíceis, não desistiu e - o mais importante - não de
mitiu. Ao contrário, lutou e ofereceu emprego a milha
res de pessoas. Em outras palavras, ajudou substan
cialmente o crescimento do nosso amado Brasil.

Há algum tempo, teve início nova era em sua
história empresarial, comandada pelo grande homem
de propaganda Eduardo Fischer, pouco antes de
vê-Ia concretizada, porém, num dia trágico, o destino
pregou em todos uma triste surpresa: tirou a vida
José Nelson Schincariol.

Sei que o Seu Nelson se foi fisicamente, mas te
nho a certeza de que Deus sempre o estará iluminan
do. O Seu Nelson deixou isto. (Exibe cartaz.) Sim,
será uma nova era. Sim, vamos experimentar mais
uma nova era, a da saudável e capaz administração
dos bem-criados Adriano e Alexandre e da tão amada
D. Ivani. Eles vão administrar esse grande império,
construído com suor; vão dar um show de competên
cia, como fez o pai, o marido e o amigo Nelson Schin
cariol.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - A Mesa

registra a presença em plenário do Senador Magno
Malta, do PL do Espírito Santo, e convida o Deputado
Robson Tuma para assumir a direção dos trabalhos
desta solenidade.

o Sr. Paulo Marinho, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Robson
Tuma, § 2° do art, 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Conce
do a palavra ao Deputado Paulo Marinho.

O SR. PAULO MARINHO (Bloco/PL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Rob
son Tuma, autor do requerimento de realização desta
sessão solene; D. Cecília Ivani Schincariol, caros
Adriano e Alexandre, prezada família Schincariol;
Sras. e Srs. Deputados, Sras. eSrs. Senadores.
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Sessões solenes nesta Casa acontecem raríssi
mas vezes, e quase sempre voltadas a grandes cau
sas. Não vamos dizer que Nelson Schincariol foi uma
grande causa, mas podemos afirmar que foi um gran
de homem.

Seu Nelson, como eu o chamava, entrou em mi
nha vida num certo dia de dezembro. Ao chegarmos
em casa - eu e minha esposa, Márcia - depois de
uma viagem a Cuba, encontramos um pequeno car
tão, parecido com o que o Adriano me deu aqui, no
qual havia escrito: "Nelson Schincariol". Perguntei por
que razão aquele cartão estava em minha casa, em
Caxias, no Maranhão, e um funcionário nos disse que
o Sr. Nelson tinha estado lá. Quando perguntei se se
tratava do Presidente da Schincariol, ele respondeu:
"É, ele chegou aqui de táxi, desceu, perguntou pela
Prefeita da cidade,porque queria falar com ela, e dei
xou esse cartão".. Faltava uma semana para terminar
o ano.

Liguei para a Schincariol, em ltu, e disse: "Sr.
Nelson, quem está falando é o Deputado Paulo Mari
nho. Estou ligando porque recebi em minha casa um
cartão seu e queria dizer-lhe que ficamos muito hon
rados em saber que o senhor esteve na nossa cida
de". Ele, então, me perguntou: "Você sabe por que eu
deixei o cartão na sua casa?" Eu disse que não e que
estava ligando justamente para saber. E ele me disse:
"Olha, nós estamos querendo instalar uma unidade
nossa no Estado do Maranhão, e a cidade que eu es
colhi foi a sua, Caxias:' Ao que acrescentei: "Seja
bem-vindo, Sr. Nelson".

Fui a.ltu. Lá chegando, marquei uma reunião
com a diretoria da Schincariol e recebi um check Iist
com tudo o que a empresa queria para se instalar no
Maranhão.

Fui, então, à Governadora Roseana Sarney
para conversar sobre a possibilidade de viabilizamos
o que pretendia a Schincariol. Depois disso, o Seu
Nelson disse: "Agora, vou marcar uma ida a Caxias".
Fomos de carro de Teresina a Caxias - eu dirigindo, e
ele ao. meu lado.

No caminho, cruzamos com várias carretas da
Brahma e da Antártica, cervejarias que já tinham fá
brica no Maranhão.

Ao chegar ao hotel, o Seu Nelson pediu uma
cerveja Schincariol. Não tinha. Depois, pediu uma
água mineral da mesma marca. Não tinha. Ele se vi
rou para mim e disse: "Olha, marque aí na sua agen
da, daqui a 8 meses, vamos ter aqui, neste hotel, a
cerveja $chincariol; a água mineral Schincariol não
vai demorar tanto, daqui a uma semana já vai ter. E

nós vamos ter fábrica em Caxias, aqui na sua terra". E
assim foi, assim aconteceu.

Presto este depoimento para mostrar a V.Exas.
a determinação de José Nelson Schincariol. E isso
não foi tudo. O mais importante foi o legado de dina
mismo, determinação, honradez, cumprimento de
metas, detarefas ede compromissos que deixou.

A última vez que vi o Seu Nelson foi em São
Luís, quando - eu, ele e aSenadora Roseana Sarney,
aqui presente - nos reunimos com o Governador do
Maranhão. Ele queria que o Governador cumprisse as
cláusulas de um contrato acordado com o Governo
anterior.

E lá estava o Seu Nelson fazendo algo que tal
vez não lhe coubesse: exigindo o· cumprimento do
acordo feito com o Governo do Maranhão.

No momento em que reunimos Parlamentares,
familiares, amigos, parceiros comerciais e represen
tantes dos mais variados setores para prestarmos
esta justa e merecida homenagem ao saudoso José
Nelson Schincariol, quero deixar registrado nos Anais
da Casa a nota de lamento divulgada à imprensa pela
família Schincariol, por ocasião de tão infortuno acon
tecimento:

"É com grande dor que a família, diretores e fun
cionáriosdo grupo Schincariollamenta a trágica per
da de José Nelson Schincariol.

Ao mesmo tempo, agradece as inúmeras mani
festações de solidariedade e pesar vindas de todos
os lugares do Brasil.

José Nelson Schincariolfoi sinônimo de progres
so e liderança. Desde sempre, acreditou na força do tra
balho como agente transformador da sociedade.

O distante sonho do pai, Primo Schincariol, vi
rou realidade graças ao empenho, ao brilho e ao gran
de poder mobilizador de José Nelson Schincariol.

A família, diretores e os funcionários do Grupo
Schincariol, a despeito da imensa tristeza do luto, em
respeito ao seu dirigente máximo, se comprometem a
eternizar seu nome e legado, através do instrumento
maior deixado por José Nelson Schincariol: a fé ina
balável no trabalho e no País".

Faço o registro, senhoras e senhores, porque
esta nota resume todo o sentimento que tomou conta
de nós no último 19 de agosto. Ao mesmo tempo em
que informa o trágico e infeliz acontecimento, traduz,
em poucas palavras, o espírito aguerrido e desbrava
dorque emanava do nosso amigo JoséNelson $chin
cariol e encerra com um desafio para todos aqueles
que fazem a família Schincariol: manter a "fé inabalá-
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vel no trabalho e no País", como forma de perpetuar e
honrar a memória desse grande brasileiro.

Perdemos uma referência de profissional dedi"
cado, empresário que punha seu amor ao País acima
de quaisquer outros interesses, um homem de incon
testáveis princípios e valores éticos, dedicado à famí
lia, aos amigos e aos funcionários, alguém que sem
pre tinha uma palavra de conforto e aconselhamento
quando procurado por aqueles que privavam de seu
convívio no dia-a-dia.

José Nelson Schincariol tinha arraigados em si
princípios religiosos. Recordo-me do dia em que, em
Caxias, lançamos a pedra fundamental da fábrica da
Schincariol. O Seu Nelson convidou todos os que lá
estavam para fazer uma prece a Deus, uma prece em
favor do bem, uma prece em favor de um sonho que
mais tarde se tornaria realidade. Sempre tinha em
suas mãos e sobre sua mesa de trabalho um exem
piar da Bíblia Sagrada e costumava fazer citações re
ligiosas antes das refeições, nas convenções e reu
niões de trabalho de seu grupo empresarial. Na inau
guração de cada uma de suas 6 fábricas, cumpria
sempre o mesmo ritual: reunia os funcionários e todos
os que ali se encontravam e, de mãos dadas, proferia
uma prece de fé e esperança de dias melhores para
todos os presentes.

Sua vida era dedicada ao Grupo Schincariol e à
família. E era junto de sua esposa, a Sra. Cecília Ivani
Moz Schincariol, que aqui se encontra, e de seus fi
lhos, Alexandre e Adriano, que Seu Nelson, como eu
sempre o chamava, acompanhava os jogos do seu
time de futebol preferido, o Ituano, conhecido como
Galo de Itu, cidade onde residia e sede de sua princi
pal fábrica de bebidas.

Registro também um outro lado do Seu Nelson.
Não obstante financiar o Ituano, também ajudava os clu
bes de outras cidades, como o Caxiense, da minha cida
de, que participa do Campeonato Nacional da Série C.

Seu Nelson era um amante dos esportes e, por
meio de suas empresas, patrocinava times de futebol
de várias categorias, não importando se o time dispu
tava um campeonato de divisões privilegiadas em seus
Estados. Patrocinava equipes automobilísticas, cam
peonatos e torneios de variadas modalidades esporti
vas e chegou até mesmo a construir um autódromo na
cidade de Itu, onde diversas provas são realizadas. Era
também Presidente do Schincariol Kart Clube.

Nascido em 29 de março de 1943, na cidade de
Itu, Estado de São Paulo, José Nelson, junto comseu
irmão Gilberto, dividiu com o pai o sonho de edificar
uma empresa genuinamente brasileira. E, como de
monstração de apreço e compromisso com seus for-

necedores e clientes, a empresa recebeu o nome de
seu genitor: Primo Schincariollndústria de Cervejas e
Refrigerantes S/A.

Fundada em 1939, a Schincariol tinha como prin
cipal item de sua linha de produção o refrigerante Itubaí
na, muito consumido até a década de 70. A partir de
maio de 1989, a empresa passou a fabricar uma cerveja
que logo começou a ganhar fatias de mercado e a atrair
a atenção do consumidor e da concorrência. A Schinca
riol detém hoje 10% do mercado de cerveja brasileiro e
é a segunda maior cervejaria do País em capacidade
produtiva de cervejas de 600 mililitros.

À primeira fábrica, construída no Município de
Itu, localizado cerca de 100 quilômetros da Capital do
Estado de São Paulo, aqui representada pelo Dr. Sér
gio Silva, a pedido do Prefeito Municipal Lázaro Piun
ti, seguiram-se outras 5, localizadas em Alagoinhas,
Cachoeiras de Macacu, Recife, Alexânia e Caxias,
minha cidade.

O que era um pequeno empreendimento famili
ar, hoje é um conglomerado de empresas que gera
emprego e renda para milhares de brasileiros, conta
com 23 centros de distribuição próprios e parceria
com 250 distribuidoras, algumas aqui representadas,
sempre conduzidas pela visão futurista de seu princi
pal dirigente.

Falar do Seu Nelson é trazer para mim a lem
brança de um cidadão que prezava a palavra e a hon
radez, um cidadão que buscava no trabalho e na in
tensa dedicação àquilo que fazia a realização do bem
comum, gerando empregos em todo o País, acredi
tando no desenvolvimento regional e fomentando o
crescimento do Brasil em pleno tempo de crise.

Poucos são os empresários neste Brasil que se
arriscariam, em plena crise, a edificar simultanea
mente 3 grandesfábricas, como fez o Seu Nelson ao
construir as fábricas de Caxias, Recife e Alexânia.

Quem neste País seria capaz de acreditar que
seria possível construir, em apenas um ano, 3 gran
des fábricas de cerveja em lugares onde sequer se
conhecia a marca Schincariol?

Falo com a lembrança de quem certo dia, acom
panhando Seu Nelson em uma de suas idas à minha ci
dade, ouviu dele, ao cruzarmos com uma carreta do
concorrente, a afirmação de que ali, em breve, iríamos
ver muitas carretas da Schincariol. Diferente não foi.
Hoje, apenas na cidade de Caxias, cerca de 43 carretas
transportam diariamente produtos Schincariol.

Uma fábrica construída em tempo recorde, com
pessoal do mais alto gabarito, começou a funcionar
em Caxias, no Estado do Maranhão, no prazo exato
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que aquele homem simples e generoso estipulara. E,
o mais importante: gerando empregos na cidade, ab
sorvendo mão-de-obra de Caxias, desde a constru
ção até a operação da fábrica.

Conviver com Seu Nelson foi um constante
aprendizado. Com.ele compreendi que, quando a ca
usa é justa, vale a pena o confronto, mesmo que do
outro lado esteja um Governador, um magistrado ou
um Presidente.

Destemido, corajoso, cioso dos seus objetivos,
ele construiu um conceito apenas comum aos gran
deshomens g.erados neste País chamado Brasil.

Homenagear Nelson Schincariol nesta Casa,
por onde já passarEim tantos eíantos personagens da
Históriado Brasil, é uma forma de colocarmos na his
tóriaviva da Nação esse brasileiro, genuinamente na
cionalista, que optou pela simplicidade dos mais sim
ples como formalegftima de construir um país mais
solidário emais justo.

Mesmo fazendo sua parte e dando exemplo de
vida para tantos, Seu Nelson ficava triste com a reali
dade bréisil~ira,pois, como ele me diziaàs vezes, era
muito difídlentender como um país como o Brasil, tão
rico em recursos naturais, tão grandioso, ainda convi
via com a miséria, com a pobreza e com as desigual
dades sociais.

T~ndo sido eu, nesta Casa, o portador da notícia
do fatídico acontecimento do dia 19 de agosto, em
discurso proferido desta tribuna, fiz algumas conside
rações sobre o .extraordinário ser humano de cuja
convivêheiaDeus nos privava. Fiz também alguns co
mentáriossobrea nova fase que vivia o Grupo Schin
cariol e Orecente lançamento de campanha institucio
nal que dava ênfase aoperfil corporativo da empresa,
revelando sua tradição e modernidade industrial.

DisSe eu, naqUela ocasião, que uma das peças
publicitárias da nova campanha afirma: "Os donos des
ta empresa cUidam.dela como cuidam da própria famí
lia. Até.porqueelas têm o mesmo nome". Era assim que
se comportava José Nelson Schincariol em relação às
empresaS quecotnpõem o grupo empresarial.

Cada nOVa unidade construída, cada nova mar
ca lançada no mercado, cada superação de expecta
tiva devenda de determinado produto tinha o acom
panhamento paripassudo Presidente do Grupo
Schincariol. Era como. se um filho tivesse sido gesta
do e precisasse do acompanhamento e do aconse
lhamentode um pai zeloso, dedicado, disposto a dar o
melhor de si para que esse filho alcançasse pleno
amadurecimento.

Hoje, •reletnbramos a memória desse pai genero
so, simples, prestativo, amigo verdadeiro daqueles a
quem seu conhecido feeling indicava como capazes
de, por meio de parceria, idéias ou atos, contribuir para
a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

À família Schincariol ficou o legado do trabalho;
aos amigos, o exemplo de vida, e ao Brasil, que neste
Parlamento, por iniciativa minha e do colega Robson
Tuma, presta esta justa homenagem, a certeza da in
clusão, na história dos heróis edificadores desta gran
diosa Nação, de Nelson Schincariol.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Convido
para compor a Mesa otneuamigo Presidente do Gru
po Total e da Fischer América Comunicação Total
Ltda.,· responsável pela nova geração de produtos dá
Schincariol, Sr. Eduardo Fischer.

Vamos passar à lista de inscritos.
Esta Presidência sOlicita aos·oradores que não

ultrapassem? tempo de 5 minutos, em virtude da rea
lização de sessão extraordinária da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Michel Temer, para
falar em nome do PMDB.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Robson
Tuma, Sr. Senador Homeu Tuma, Sras. e Srs. Depu
tados, Srs. familiares de Nelson Schincariol, senhoras
e senhores aqui presentes, esta é a primeira vez que
falo em sessão de homenagem nesta Casa. Ao longo
do tempo, não tive. oportunidade nem entusiasmo
para faz.ê-Io.

Fiz, entretanto, questão de representar o PMDB
nesta sessão, como seu Presidente Nacional, e aqui
falarei como se fosse dafamília Schincariol. Confesso
que este sobrenome é de extraordinária intimidade
para mim, por ser eu de Tietê, onde vive grande parte
dessa família, e por ter uma sobrinha casada com um
de seus membros.

Essa familiaridade é que me leva a tomara liber
dade de dizer que falarei como se fosse da família, o
que se deve tarnbéma fatos ligados à minha infância.
Quantas· vezes, Deputado PaulO Marinho, meus pais
saíam de Tietê para almoçar ou jantar no Alemão, em
!tu, e passávamos em frente à fábrica da famOia Schin
cariol, então pequenaprodutora de refrigerantes - que,
aliás, fizeram parte de minha infância! Quantos de nós
não guardamos, da infância, os agradáveis sabores de
um certo doce, comida ou refrigerante?

Assim, toda vez que ouço o nome Schincariol
me sensibilizo. É. interessante que, ao passar por
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aquela fábrica em Itu, eu sempre sonhava com o futu
ro, com a possibilidade de crescimento individual e
coletivo, daqueles que iniciaram a vida muito modes
tamente e nela prosperaram trazendo desenvolvi
mento para a sua região. Curiosamente - vejam o tra
çado da vida -, muito tempo depois, passando inúme
ras vezes por aquela região, professor que fui da Fa
cu�dade de Direito de Itu, eu verificava o crescimento
daquela empresa e sempre me vinha à mente a idéia
de prestigiar a iniciativa privada num país, meus ami
gos, em que boa parte dos brasileiros imagina pendu
rar-se no serviço público. Eu via na Schincariol um
nome que ia buscar no trabalho e na perseverança a
prosperidade da própria empresa e de sua localidade.

Naquela época, eu não conhecia, confesso, o
Sr. Nelson Schincariol, nem seus familiares de Itu.
Mas tive a honra, quando presidi esta Casa pela pri
meira vez, de um dia ser convidado pelo Sr. Nelson
para conhecer seu empreendimento, agora próspero
e estendido por milhares de metros quadrados na
quele mesmo local. Láfui eu conhecê-lo e fui honrado
até com almoço, oferecido não apenas pela diretoria
da empresa - esta é uma peculiaridade de Nelson
Schincariol-, mas também por seus empregados. A
idéia da integração social que se fazia naquela em
presa era a da modernidade, do não-apartamento, da
não-separação entre o proprietário e os funcionários.

Confesso que naquele dia - trago aqui reminis
cências pessoais, mas é importante lembrá-Ias ao ho
menagear Nelson Schincariol em nome do PMDB 
tive a sensação que muitos temos, na idade adulta, ao
realizar um desejo da juventude, muitas vezes moti
vado por uma admiração da infância. Conversando
com Nelson Schincariol, com sua delicadeza, proprie
dade e tranqüilidade, percebi como é importante para
o País que as pessoas se dediquem arduamente a
uma atividade, particularmente na iniciativa privada.

Nelson Schincariol nos deixa esse legado num
País em que a Constituição determina que um dos de
veres da RePublica Federativa é erradicar a pobreza
e onde muitas e muitas vezes há a tentativa de erradi
car a riqueza, como se a riqueza e a prosperidade
fossem algo a ser combatido por aqueles que estão
na atividade política.

Nelson Schincariol era um exemplo. Saí, naque
le dia, com a sensação do quanto ele e sua família fa
ziam pelo País. Tive a oportunidade, inúmeras vezes,
de privar com o nosso pranteado amigo. Depois, to
mamos conhecimento do seu trágico passamento.

Registro, em primeiro lugar, esse aspecto da
vida de Nelson Schincariol e de sua família para dizer
como é importante que as pessoas não se preocu-

pem apenas com o serviço público, mas que traba
lhem por conta própria para a prosperidade do País.
Ele deixa esse exemplo.

Curiosamente, sua morte nos deixa também
uma mensagem: é preciso combater a violência. Era
ele tão pacato, tão ordeiro, tão voltado para suas coi
sas que não se preocupava com a segurança pesso
al. Transitava livre, tranqüilo e soberanamente pelas
ruas de Itu e por toda a região, sem nenhuma preocu
pação com um potencial inimigo ou agressor, que pu
desse roubá-lo ou praticar contra ele um gesto gratui
to de violência. Ele nos deixa também esse legado,
essa lembrança que revela sua bondade.

Muitos são vítimas da violência, mas quando ela
atinge alguém tão pacato como Nelson Schincariol,
nós, que estamos na vida Publica, sentimos a neces
sidade de nos programarmos para combatê-Ia.

Nelson Schincariol nos deixou um exemplo em
vida e, com o seu passamento, a mensagem de que
não devemos esmorecer, que devemos ter otimismo,
que devemos confiar no País, que devemos trabalhar,
que não devemos, se me permitem a repetição, sim
plesmente nos pendurar no serviço público e esperar
que o Estado faça tudo por nós.

Nós temos de fazer isso pela sociedade e pelo
Estado. Não precisamos temer a prosperidade; ao
contrário, devemos ressaltá-Ia. Nelson Schincariol fez
isso e deixou o exemplo para o País. Deixou também,
para este modesto membro do PMDB que fala em
nome de todos os integrantes do partido em Brasília,
nas Assembléias Legislativas, nas Prefeituras Munici
pais e em todo o País, a tristeza.

Fiz questão de relatar alguns fatos da infância e
juventude para ressaltar que, ao conhecer Nelson
Schincariol e ao concretizar meus sonhos, não imagina
va que não muito tempo depois -- 8 anos, quem sabe 
esses sonhos seriam desfeitos por uma morte prematu
ra, que representa uma grande perda para o País.

Portanto, quero, em nome do PMDB, apresentar
meus cumprimentos a toda a família, sua esposa e fi
lhos, a todos àqueles que o perderam. Deixo meu
abraço aos ituanos, porque sei o quanto significará
para Itu e para aquela região a morte de Nelson
Schincariol. Lamento pelos paulistas e pelos políticos,
porque perdemos uma referência de otimismo, pros
peridade e trabalho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a

palavra ao nobre Deputado Marcus Vicente, pelo PTB.
Esta Presidência convida o nobre Deputado

Paulo Marinho para assumir a Presidência.
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o SR. MARCUS VICENTE (PTB -ES. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, Sra. Cecília, prezada família do Sr. Nelson, que
ro manifestar, em nome do Partido Trabalhista Brasilei
ro, nesta sessão solene, o carinho de todos pela me
mória de Nelson Schincariol. Incumbiu-me o Senador
Magno Malta de expressar também o apreço que sen
timos pela família e pela memória de Schincariol.

Esta Casa, que até as 3h da madrugada de hoje
votou importantíssima matéria, representa o povo
brasileiro ao realizar esta sessão $olene. Quis o desti
no que, desta tribuna, eu falasse, em nome do Partido
Trabalhista Brasileiro, a respeito de uma pessoa que
fez de sua vida um marco de trabalho. Nosso partido,
que, ao longo da história do Brasil, marcou profunda
mente a vida do trabalhador, teve na figura do Sr. José
Nelson Schincariol um exemplo.

A Assessoria do PTB preparou-me um discurso
escrito, mas não posso falar de forma mecânica de
uma pessoa de. que. aprendi a gostar, que aprendi .a
admirar e de que fiquei próximo pela abrangência de
suaempresa no Brasil, de forma particular em Ibira
çu, minhacidade natal, no Espírito Santo. Está no
Evangelho segundo São João: nenhuma.boca pode
proferirpalavras que nãosejamditadas pelo coração.
Nesta sessão tão importante, tenho de falar com o co
ração. Com certeza, as palavras serão poucas para
expressar a gratidão do Parlamento e da Nação brasi
leira ao Sr. Nelson Schincariol.

A família Schincariol gera milhares de empregos
nos 27 ESstados da Federação, oque traz renda e rique
za ao País e agregavalores .às famílias dos trabalhado
res. Nasfábricas, são mais de 6mil empregados. No dia
27·de setembro, .. i?augurar-Se-á urna nova unidade em
Goiás e, parece-me, no final dOano, em Caxias, no Ma
ranhão -- terra de VExa., Sr. Presidente.

Nos 23 centros de distribuição, há outros milha
res de funcionários. São 250 distribuidores. Quero
tambernfalaremnomedeles porque, através de um
distribuidor. da minha cidade natal, pude privar da
amizadedoSr. Nelson Schincariol e de sua família, a
qual e~teve na minha casa'no ano passado, no meu
aniversário, quando foi realjzadoo 4° Rodeio do Tra
balhad9r, que tinha como principal finalidade a arre
cadaçã~dealimentos para trabalhadores desempre
gados e suas entidades naminha região.

Apartirdeste ano, com os recursos do 5° Ro
deio, tenho a incumbência de construir o Centro de
Tratamento de Câncer Regional, uma vez que, na re
gião litoral serrana, na microrregião do Espírito Santo,
onde tenho minhabase política, ocorre a maior inci
dência de câncer do Estado.

Ouço, com muito prazer, o Deputado Dr. Fran
cisco·Gonçalves.

O Sr. Dr.Francisco Gonçalves - Deputado
Marcus Vicente, quero, em nome do centro-oeste de
Minas Gerais, de Divinópolis e do Grupo ABC, co
mandado por Valdemar Maranhão, prestar nossa soli
dariedade e nossa homenagem à família enlutada.
Quero dizer que Nelson Schincariol era uma pessoa
querida na·nossa região, homem de palavra,·grande
parceiro daspequenas, médias e grandes empresas,
como o Grupo ABC - Alimentos a Baixos Custos.
Obrigado. QUe Deus os acompanhem sempre e lhes
dê o conforto necessário.

O SR. MARCUS VICENTE - Agradeço a V.Exa.
o aparte, Deputado Dr. Francisco Gonçalves.

Ouço, com prazer,o Deputado Luiz Antonio Fleury.
O Sr. Luiz Antonio Fleury - Deputado Marcus

Vicente, cumprimento V.Exa., que fala em nome do
nosso partido, e os DeputadosPaulo Marinho e Rob
son Tuma pela iniciativa de realização desta sessão.
Fiz questãode queestivessepresentehojeminha es
posa, Ika Fleury, que me representou no velório do Sr.
José Nelson Schinçariol. Na condição de Deputado,
ex-Governador de São Paulo eituano de coração,
gostaria de me associar a todos aqueles que estão
homenageando a famíliaSchincariol. Lamento o fale
cimento do Sr. Nel~onSchincariol, que sempre foi
exemplo para Itu e. para nossa região. Homem sim
ples e pacato, consegLJiu sucesso empresarial extra
ordinário sem jamaisabrir mão dos valores familiares
e da união com afamília. O am9rqLJe tinha pela cida
de de Itu, tenho certeZa, concretizou-se de várias for
mas. O Sr. Nelson Schipcf,lriol no~ deixa uma lição de
vida. Gostaria de transmitir à Sra. Cecília e a seus fi
lhos, emmeunome e noda ituana IkaFleury, ossenti
mentos que temos pel<;\ perda inestimáVel de um ho
mem que fez da suavida um exemplo. Deputado Mar
cus Vicente, V.Exa., ql,le privou daamizade deJe - ain
da ontem conversamo$sobre isso ....., sabe muito bem
que perdemos· um grande hornern, excelente pai. e
chefe· de família e, principalmente, um extraordinário
brasileiro.. Muito obrigado.

OSR. MARCUS VICENTE - Agradeço ao Depu
tado Luiz Antonio Fleury o aparte.

Vou encerrar minhaspalavras, deixando aqui meu
abraçoàSra..Cecília, a seu irmão Gilberto, às suas ir
mãs, aos filhos Alexandre e Adriano, a tOda a família
Schincariol e tambérn aos distribuidores, funcionários e
amigos, nos quais me incluo. Todos nós perdemos.

Falar depois do Deputado Michel Temer é muito
difícil. Por isso recorro ao improviso, pois quero falar
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com o meu coração. Todas as palavras que puder ex
pressar serão poucas, repito. Uma pessoa simples
como eu, do interior, de uma cidade tão pequena e
pobre, viu o Sr. Nelson Schincariol deixar um grande
legado para sua família: o seu trabalho.

O Partido Trabalhista Brasileiro, em nome de to
dos os seus filiados, quer reafirmar que vida do Sr.
Nelson Schincariol vai servir de exemplo para todos
nós. Com certeza, ele na presença de Deus, olhando
portodos nós, para que a família Schincariol continue
se expandindo e levando à frente a nova Schin e o
novo modelo que queremos, em que todos os brasilei
ros possam ter vez, voz, trabalho e renda. Esse foi o
grande legado que o Sr. Nelson deixou a todos nós.
Que Deus nos proteja e abençoe a chegada do Sr.
Nelson Schincariol junto a Ele, para que possa olhar
por todos nós.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Marcus Vi
cente, o Sr. Robson Tuma, § 2° do art. 18 do
Regimento interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Mari
nho, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Concedo
a palavra ao Deputado Beto Albuquerque, pelo PSB.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente; distintos convida
dos; D. Cecília; estimados Adriano e Alexandre Schin
cariol; prezado Eduardo Fischer, Presidente da
TOTALCOM; demais familiares do Dr. Nelson Schin
cariol, que nos deixa tantas lembranças; distintos fun
cionários desse grupo empresarial tão empreende
dor, cujo crescimento e expansão o País tem a honra
de observar, quero, em nome do Partido Socialista
Brasileiro e também como Vice-Líder do Governo, di
zer que esta Casa, que representa a pluralidade do
povo brasileiro, recebe-os de braços abertos e realiza
esta justa homenagem, infelizmente póstuma, a um
homem que deixa como legado a visão simples de um
cidadão do interior com profundo compromisso em
preendedor e vitorioso.

Tive a oportunidade de compartilhar com ele
alguns momentos, por intermédio de um amigo co
mum, Dr. Rosan, e desde então sempre mantivemos
laços de respeito. Com muito orgulho acompanho o
empreendedorismo e o crescimento do grupo Schin
cariol, que gera empregos e se firma em mercado tão
importante quanto o brasileiro.

Por isso, em nome do P8B, desejo singelamen
te abraçá-los e ajudá-losa repartir a dor, o que, tenho
certeza, não é fácil. Afinal de contas, um ato de vio-

lência privou a família, os funcionários e o País da
presença de um empresário realizador.

Sr. Presidente, mais do que homenagear o Dr.
Nelson, temos de clamar por justiça. Sem dúvida ne
nhuma, a de Deus será feita, mas a dos homens deve
ser exemplar e dura contra aqueles que patrocinaram
esse ato irreparável, assim como tantos outros que
ocorrem neste País. O Brasil está cansado da violên
cia, que arranca da sociedade nossos pares, familia
res, homens e mulheres de bem.

Nesse sentido, em digno ato de solidariedade,
faço o seguinte apelo: é preciso fazer justiça de mane
ira contundente no que diz respeito aos autores da
barbárie que tirou da nossa convivência o Dr. Nelson
Schincariol, empresário brasileiro tão bem-sucedido.

D. Cecília, Alexandre, desejo que todos os seus
familiares, neste momento, tenham força, prossigam
e fiquem com aquilo que de melhor o Dr. Nelson dei
xou: o exemplo, a simplicidade, a acessibilidade, a ve
lha tradição do interior, a capacidade de articular, em
preender e crescer.

Sr. Presidente, na condição de Vice-Líder do
Governo e em nome do Partido Socialista Brasileiro,
mais uma vez, registramos nosso sentimento de soli
dariedade aos familiares de Nelson Schincariol.

Muito obrigado.
O SR. DA. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Deputado Paulo Mari
nho, que preside esta sessão solene, D. Cecília e filhos
do empresário Nelson Schincariol, sou do Município de
Santa Inês, Estado do Maranhão, região em que o Dr.
Nelson negociou junto ao Prefeito a implantação da cer
vejaria no Estado. Infelizmente, por problemas inerentes
à administração municipal, não tivemos o privilégio de
conviver com ele de maneira mais próxima.

Não poderia deixar de estar presente nesta ses
são de homenagem a Nelson Schincariol, realizada
por iniciativa do Deputado Paulo Marinho, dileto ami
go e companheiro do Estado do Maranhão. Falo tam
bém em nome de outro grande amigo comum que o
Dr. Nelson deixou em São Paulo, meu conterrâneo Dr.
Jorge Haddad. Além disso, tenho um primo que traba
lha como representante da Schincariol no Amapá, o
Sr. Assis Diniz.

Tive a oportunidade, quando da fatídica perda,
de me pronunciar, neste plenário, sobre a violência
que ceifa vidas, principalmente de pessoas como o
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Dr. Nelson. Apesar da posição de destaque que esse
grande empresário ocupava no cenário nacional, ele
acreditava, como todos os homens de bem, com a
simplicidade, a honestidade e. a benevolência com
que conduziu sua vida, que todos são iguais também
na boa vontade, e, por isso, dispensou a companhia
de seguranças.

Um ato de violência ceifou essa vida e levou
para mais próximo de Deus esse homem, pai, irmão,
companheiro, marido e empresário, esse brasileiro
nacionalista, que, por acreditar no Brasil, nunca dei
xou que sua empresa perdesse o vínculo com a Pá
tria-mãe e tornou-a genuinamente brasileira.

O Maranhão agradece a todosvocês, familiares,
a atuação do Dr. Nelson. Seus filhos, com certeza,fo
rarn preparados para continuar sua obra como. ho
mens de bem, selJuindo o exemplo de dignidade e
honradez que ele deixou - o bem maior que um pai
pode deixar para um filho.

a Maranhão agradece a Nelson Schincariol a
empres~queele lá implantou, os milhares de empre
gos que gerouno Estado e as milhares de bocas que
conseguiu alimentar, porque somos uma das regiões
mais empobr~cidasdo País, pois lá 63% da popula
ção vive abaixo da linha da miséria.

Teve· muita.coragem esse brasileiro ao instalar
sua empresa num Estado pobre. Uma das explica
ções para.o suce.sso que obteve, sem dúvida, é a ben
ção divi~a.Aquelesque fazem o bem colhem o bem.
Infelizmente,. a violência urbana está levando essas
pessoas8ara longe de nosso convívio. Mas, com cer
teza, de onde ele estiver, ilUminará todos vocês, fami
liares, e. todps nós~ brasileiros, que éicreditamos que
este País umdiaserá nosso.e irá para a frente.

Emmeu nome, em nomedo Dr. Jorge Haddad e
do Sr.. A~i~ Dini~, reafirmo que todos sentimos muito
a perdadoDr.N~lson Schincariol.

O~FtPR~SIDENTE (Paulo Marinho) - Com a
palavra o Deputaqo [)L Hélio,. que falará pelo PDT.

o SR. DR. HÉI.JO (POT - pP. Sem revisão do
orador.)-$r., Presid19nte, Deputado Paulo Marinho,
parab19nizo~o pelainioiatiya. de homenagear o empre
sárioJosE§ Nelson8chincariolnesta Casa. V. Exa., nas
suas pa.lavr~s, dei)(04 claro, como brasileiro e Depu
tado Fe~erl3.l,que,f~ramcriadas raJzes não só de ami
zadepessoa.l,ma.s qereconhecimento a um homem e
empresárip9u~ a.cred.itou nestePa.ís - e a sua família
continuaacredita.ndo,

.ÇulTlprimento,mais uma vez, a Sra. Cecília Ivani
Schill~ri()IIQs,filhosAdriano e Alexandre e, na pes
SOad(l§r;Rpsap, os mais de6 mil componentes da
Schinçl3.~iolr()sseusfamiliares. diretos.e indiretos, a
soqieqaqeitYÇl,na ea$ pessoas da região de Campi
nas e de outros Estal;Jos brasileiros que certamente

estão de luto pela morte desse homem, cuja confian
ça, trabalho e perseverança na busca da prosperida
de e do desenvolvimento, construindo riquezas e
combatendo as desigualdades sociais neste País, fi
carão registrados na história.

Sr. Presidente, em nome do PDT, presto, neste
momento, homenagem póstuma a um homem que,
com o seu trabalho, mantém milhares de famílias com
emprego - o que há de mais sagrado hoje num país
como o Brasil, que busca a diminuição das desigual
dades regionais com o de$envolvimento econômico.

Certamente, um profissional e empresário dessa
magnitude, que saiu das fronteiras do Estado de São
Paulo e ganhou outros - Maranhão, Pernambuco e
Goiás -, faz jus às homenagens que recebe nesta
Casa.

O Deputado Paulo Marinho, em sua locução,
disse que a Câmara dos Deputados rende homena
gem aos homens das grandes causas. Efetivamente,
no mundo atual, o pleno emprego, a prosperidade ea
diminuição das desigualdade$ regionais são Uma
grande causa;trábalho que, efetivamente, tem papel
relevante no País.

Deputado Paulo Marinho, .nobres Parlamenta
res e amigos, esse acontecimento nos traz também o
seguinte alerta: o aumento da violência.

Tive a oportunidade de, no dia 19 de agosto, fazer
um pronuncia~ento em que manifestei o meu senti
mento por essa grande perda. Pessoalmente, falei so
bre a minha indignação, naqualidade de representante
da região de Campinas, quando constatei que no Esta
do de São Paulo asautoridades registraram que a vio
lênciaestá diminuindo ou sendo controlada. Mas o que
assistimos é a uma violência cada vez mais escancara
da e sem controle, em particular na região de Campi
nas. Manifestei-me aqui com toda a indignação e imbuí
do da responsabilidade que t~nho de fazer esse alerta
ao Governo do Estado de São Paulo.

Sr. Presidente,. Sras. e Srs. Deputados, temos
uma grande respo~sabilidade.A violência urbana faz
com que soframos cobrança diuturna nesta Casa
para combater a impunidade. O que a família brasilei
raespera, de certa forma, é o Combate intransigente à
impunidade, pois ela é uma das ,molas propulsoras e
alimentadoras dessa mazela em nosso meio.

Ao encerrar o .meu pronunciamento, ressalto
que o PDT visa, postumamente, a homenageara fa
mília Schincariol:o~seu$filhos,asuaesposa, a famí
lia ituana e todos aqueles que trabalham junto àquela
empresa.

o exemplo de trabalho, de dignidade, •de contato
com a famnia deixado Pé.lo Dr. José Nelson Schincariol
deve servir para todos os empresários brasileiros. Para
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nós, Parlamentares, resta a cobrança pela luta intransi
gente contra quaisquer formas de violência no País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Conce

do a palavra ao Deputado Marcos Abramo, que falará
pelo PFL.

O SR. MARCOS ABRAMO (PFL- SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, D. Cecília, família Schincariol, diante do trágico
acontecimento, fico a pensar na herança genética re
cebida de meus pais. Fui educado para olhar minha
mãe e vê-Ia como tal e olhar para todos como irmãos.
Essa a criação que recebi da minha família. Os ele
mentos que ceifaram a vida do pai, do marido, do Nel
son não tiveram no coração essa forma de olhar nem
os verdadeiros princípios da família, que são dignida
de, humildade e caráter, que hoje me fazem compare
cer a este plenário.

Em poucas palavras, expresso meu desejo mais
íntimo de clamor por justiça. Continuaremos com essa
herança de discrição, de simplicidade, de humildade.
Esse acontecimento mostra ao País o espírito empre
endedor do Nelson e que aqueles que acreditam conse
guem e podem chegar aonde ele chegou e ainda ir mui
to mais longe. Mas, quando as pessoas não têm princí
pios, utilizam-se de artifícios para ceifar a vida de um
homem e deixar tristes sua família e a Nação.

Neste 4 de setembro, deixo meu registro no me
morial e nos corações da D. Cecília, do Adriano e do
Alexandre, pois tenho certeza de que esta homena
gem trará, sim, aos corações de todos o pedido de
justiça. Não há como reparar a grande perda desse
pai, companheiro, marido e empreendedor, que dei
xou a família como maior herança.

D. Cecília, do fundo do meu coração - sou um
homem religioso, assim como era o Nelson -, peço a
Deus que conforte, proteja e abençoe a senhora, o
Adriano, o Alexandre e toda sua família.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Conce
do a palavra ao Deputado Lincoln Portela, que falará
pelo PL.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Paulo Marinho; Deputado Robson Tuma; autores do
requerimento para realização desta sessão solene; D.
Cecílià Schincariol; Adriano; Alexandre; Eduardo Fis
cher, Presidente do Grupo Total; Sras. e Srs. Depu
tados; senhoras e senhores: é muito bom vermos pes
soas se expressarem com o coração e também vê-los
aqui, apesar de o momento ser de dor e pesar.

Medidas devem ser tomadas não apenas por esta
Casa, mas nos diversos Estados do Brasil, para que
não ocorram mais esses trágicos acontecimentos.

Sentimo-nos desolados com o brutal assassina
to do empresário José Nelson Schincariol ~ este e
tantos outros têm-nos afetado nos últimos tempos.

Sejam cicatrizes físicas ou psíquicas, essa vio
lência desproporcional feriu a Nação. !tu está de luto.
O Brasil está de luto. No entanto, as fraquezas da
emoção não devem contaminar a razão das palavras,
pois é oportuno, em resposta a emergências, um po
sicionamento austero.

Mas, Sr. Presidente, qual será a solução para
uma Nação que apresenta índices de violência de pa
íses em guerra? Em média, são 40 mil brasileiros as
sassinados por ano, fora os desaparecidos.

Um homem simples e empreendedor, assim era
conhecido o "Seu Nelson Schincariol". Dono da se
gunda maior cervejaria do País, era tido como pessoa
de hábitos modestos. Sem se preocupar com sua in"
tegridade física, costumava ir às compras ou mesmo
sair a pé pela cidade de !tu, onde residia, e até dis
pensava seguranças. Chegava e saía de casa com a
tranqüilidade de um cidadão comum, que cresceu
com os saudáveis hábitos do interior. Seu comporta
mento era sempre o mesmo: simpatia, atenção e con
versa fácil; e suas grandes paixões eram a família, a
empresa e o Ituano Futebol Clube.

À posteridade, legou a empresa, de controle fa
miliar, com sede em Itu. O Grupo Schincariol, inde
pendente e 100% nacional, foi fundado em 1939, au
mentando, desde então, de forma gradativa, mas fir
memente, o seu alcance no mercado nacional. O
complexo industrial, hoje, já possui 6 fábricas e 6 mil
funcionários, com distribuição de seus produtos em
todo nosso território, em países do MERCOSUL e até
na Europa e na Ásia. A marca Schincariol torna-se,
assim, cada vez mais conhecida no País e no mundo.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, neste mo
mento de dor, vêm-nos reflexões que ultrapassam em
muito o ato delituoso em si. O homicídio de José Nel
son Schincariol nos obriga a lançar luzes sobre o pro
blema em suas raízes mais profundas. A violência
que está tomando conta das cidades brasileiras é
multiplicada, em última análise, pela miséria e pela
falta de horizonte a que estão submetidos os milhares
de jovens das classes marginalizadas. Não há dúvi
das de que uma das causas essenciais da violência
reside nas relações sociais injustas. Minorias são
condenadas a toda sorte de infortúnio. O problema é
especialmente complexo com facetas que entram na
intimidade das famílias e das pessoas. Abordá-lo é
delicado, combatê-lo é muito difícil. Justificá-lo, contu
do, é impossível. É verdade, no entanto, que, a despe
ito do grande interesse que esta Casa tem dedicado à
temática da violência, os resultados práticos têm sido
pífios. As leis não têm saído do papel.
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o que vemos no Brasil de hoje é um corolário de
mazelas que lesam o cidadão comum e premiam o
transgressor. O combate à criminalidade terá de ser
travado em várias frentes e através de etapas. Certa
mente passará pelo .desarmamento da. população,
por movimentos pacifistas, por mudanças de atitude,
entre outros. Na verdade, o que se divisa é um medo
generalizado emque as pessoas se tratam não como
semelhantes, mas como coisas; uma deterioração
dos laços sociais; uma guerra de todos contra todos.

A natureza nos deu a semente da vida. Já o livre
arbítrio nos oferta o desígnio da perpetuação ou do ex
termínio do gênero humano. Agora, a escolha está em
nossas mãos: a opção pela não-violência ou a decisão
pela não-existência. O homem deve "governar" suas
paixões e conquistar o que lhe é apenas de direito. O
estabelecimento da paz continua sendo uma aspiração
e uma necessidade para os povos. Sirva, portanto,este
momento também para reflexão e tomada de posição.
Basta de violência! Basta de assassinatos!

ALiderançado PL envia sinceras condolências à
família pela perdairreparáyel do industrial José Nelson
Schincariol, desejando queo nome e o legado do em
presário se eternizem. E temos toqos a·certeza de que
os negócios do grupo permanecerão no ascendente em
que já se encontram, pois o coração de seu dono conti
nua a·bater com todo o vigor no centro da empresa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho
ras e. senhores presentes, tenho visto nesta Casa
Parlamentares .imbuídos do propósito de promover as
reforma no País. Vemos lançamentos de programas
como o Fome Zero -e não dirijo palavra de crítica
nesse sentido. Temos feito mutirões madrugada afora
e discutido até à exaustão paraimplementar as refor
mas. Já disse dezenas de vezes, desta tribuna, que é
chegado o momento de pararmos I.iteralmentetudo
nesta Casa - quase invadida, um dia desses - para
resolver. a questão da violência, que pode assumir
proporções gigantescas. Ela se tornou a cultura da
Nação; não existe cultura de paz. A violência começa
pelas letras das músicas, pelos meios de comunica
ção, pelo falido sistema penitenciário, pelas leis que
não são cUmpridas. E não adianta implementarmos
leis mais duras. Claro, precisamos delas, mas só isso
não basta, é preciso combater a impunidade.

Fjnalizando, .Sr. Presklente, se não tomarmos
medidas drásticas para mud~J eS~e quadro, continua
remos, infelizmente, a reali2;FX sessões de homena
gens como esta, paralamentar e gonsolar famílias de
nobres e ilustresbrasileirosqpe, lassimcomo Nelson
Schincariol, estão sendo. v~irnadas talvez até pela
nossa negligência, pela negligência do Poder Execu
tivo, pela negligência dos Governos brasileiros.

Que Deus abençoe a família Schincariol, que
Nelson deixou como legado. Certamente, o seu cará
ter ninguém poderá roubar ou matar.

Era o que tinha a dizer.
OSR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado Dr. Heleno, q eu falará
pelo PP.

O SR. DR. HELENO (PP- RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras.·e Srs. Deputados, de
mais integrantes da Mesa, esta sessão possui espe
cíal conotação: não existe multidão, mas o eco proje
tado neste plenário vai ter grande ressonâncía.

Incumbiu-me representar o meu partido, o Parti
do Progressista, nesta homenagem. E quando fui in
formado a quem se dirigia, aceitei de pronto.

Apesar de ter saído da Casa às 3h, fiquei anima
do. Muitos dizem que os Deputados não trabalham, mas
já expliquei que não temos horário para encerrar nossas
atividades. Trabalhámosdobrado, quando necessário, e
agimos como soldados: na hora em que somos chama
dos, aqui estamos. Tudo em favor do Brasil.

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, Itu nunca
foi, como nos programas humprísticos de TV, somente
uma cidade com palitos de fósforo do tamanho de um
poste de luz e pentes do tamanho dos de Zé Bonitinho.

A Primo SchinçariollndústriadeCervejase Refri
gerantes SA, fundada em 1939, éo maior exemplo dis
so. Em apenas algumas décadas, a8chin, como é cari
nhosamente chamada, mostra que nem dorme no pon
to nem veio a passeio ao ramotradicionalmente promis
sor das cervejas e. refrigerantes. Veio para vencer.

A cervejaria ostenta 6.QOO funcionários, 6 fábri
cas, 23 centros de distrib~içãopróprios,. 250 parcei
ros distribuidores e 9,7% de mark:et share. Insatisfei
ta com.isso, no estilo próprioa.o 91ã.(jo patriarca, Pri
mo Schincaríol,. pretende "descer quadrada", gargan
ta abaixo das concorrentes, e lança sua primeira cam
panha institucional, buscando aum~ntar o market
share, dós 9,7% pará 15%, em somente. 3 anos. Se
consegui-lo, "engolirá" a segunda indústria colocada
no rankingbrasileiro, invertendo posições. Hoje, a
Schin é a terceira.

Mas nem tudo são flores, porém. Itu encontra~se

no Brasil,. dito um país continente. Eo gigantismo po
sitivo de Itu, que se acaba de versar, infelizmente teve
seu reverso dla medalha, na pessoa do filho de Primo,
José Nelson Schincariol, qüelhe continuara a obra à
altura..• Queridodetodos na cidade, homem simples,
despojadodevaidades ante olugªr de destaque que
merecidamente desfrutava na sociedade local, José
Nelson teve morte tão estúpida quanto injusta. Foi ví
tima de um assalto á mão armada, em ação covarde e
na intimidade do próprio lar.

Mais uma "brasileirada" na interminável série de
impunidades que .há décadas assolam este País.
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Combate à insegurança? Só mesmo nas manchetes
dos jornais.

Como sói acontecer em casos escabrosos, mui
tas demandas, nenhumas respostas. O mistério per
siste' impenetrável, não faltando o que ''faz parte" das
tragédias nacionais da "Terra dos Papagaios" - a ve
tusta teoria conspiratória. O empresário foi assaltado
ou executado? Foi morto por encomenda ou por vin
gança? Morreu porque tentou reagir ou por inexpe
riência dos meliantes? Perguntas irrespondíveis, que
sem resposta podem ficar.

Somente de uma coisa não haja dúvida. Sejam
quais forem os assassinos e os motivos do crime, ha
verá punição desproporcionalmente mitigada, em
que, crime após crime, por mais hediondos e repulsi
vos, nós nos limitamos a comentar, sem quaisquer
travos na consciência, as infâmias do evento, entre
outras considerações que tais. Comentar e nada fa
zer, salvo esperar que outro crime tenha lugar, em in
findável série de desatinos. A alternativa, plausível, e
ainda pior, é simplesmente não haver punição!

Antes que 'Terra dos Papagaios" ou "País da Inér
cia", somos, quanto à segurança, a "Nação do Far Nien
te". Não, porém, propriamente dolce. Só há amargura
em morte vã.

Pede-se perdão a José Nelson Schincariol,
pois, de quem se diz ter tido apenas uma ''falta\ se
tanto, em toda a vida: não fazer caridade em parcerias
Publicas; a Schincariol, sob sua batuta, assumia o
ônus sozinha.

Desta vez Itu exagerou do lado errado. Mas infeliz
mente o exagero não é de modo algum tão-sódo Muni
cípio, nem de seu povo, honesto e bom. As circunstânci
as dessa morte azeda só fazem escancarar de novo as
condições abjetas em que vivemos os brasileiros.

José Nelson, que como denúncia sua morte sir
va, já que exemplo sua vida foi. Que descanse em
paz. E que sua memória reste imorredoura.

Tive oportunidade de presenciar a tão bonita, tão
simples, tão majestosa trajetória de um homem que
construiu uma empresa que é um verdadeiro castelo,
que foi repartido com trabalhadores, com famílias, na ci
dade de Itu, onde os palitos de fósforos são do tamanho
de postes de luz e os pentes, do tamanho do homem,
de Zé Bonitinho. Contudo, não é só isso. Há também o
líquido, no qual ele acreditou, produzido por toda sua fa
mí�ia e agora sendo distribuído para todo o território na
cional. A minha cidade de Duque de Caxias, no Rio de
Janeiro, recebeu muito apoio e se desenvolveu com a
implantação da fábrica, assim como a cidade de Maca
cu, que não tinha como sobreviver. Deve-se isso a
quem? À fábrica de cerveja? Não.

Foi citada aqui a trajetória da fábrica Schincariol, o
seu nome e o nome da família. É difícil haver coinci-

dência, mas há um sentimento misturado com os
objetos.

Tenho de falar de coração à família do Nelson,
presente nesta sessão, e aos amigos, que participa
ram deste sonho realizado, que fazem parte deste
exército. Fico feliz de ver a família de um brasileiro que
pensou no próximo.

Schincariol é família, não é cerveja! A cerveja
desceu redondo, os adversários é que desceram qua
drado, quando ele decidiu disputar de fato em todo o
território brasileiro. Lutou e conseguiu chegar a todos
os pontos do Brasil.

Parabenizo os Deputados Robson Tuma e
Paulo Marinho pela iniciativa de realização desta
sessão solene.

Conheço o exemplo do pai, mas estou certo de
que daqui a alguns anos poderei mirar o filho e dizer:
"Agora sei por que seu pai era bondoso; porque ele to
mou como exemplo o filho". E assim será a continui
dade desta fábrica.

Falo com os cabelos arrepiados. O sentimento
transborda o coração, chega ao cérebro, fazendo-me
dizer: "Estenda a mão, porque somos irmãos".

Em nome do Partido Progressista, diante da tra
gédia que levou para o andar de cima um homem que
ficará na memória, por seu exemplo, sua conduta,
garra e sua sociabilidade, digo aos familiares de José
Nelson Schincariol: sejam fortes, dêem prossegui
mento aos sonhos de Nelson, continuem a espargir
por este Brasil afora essas fábricas, a proteger famíli
as e trabalhadores brasileiros, porque só assim sere
mos uma nação ímpar no mundo.

Minha homenagem a toda sua família. Que
Deus a abençoe abundantemente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Solicito
ao Sr. Deputado Robson Tuma que, servindo como 2°
Secretário, proceda à leitura de ofício que se encontra
sobre a mesa.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, passo
a ler o ofício, no seguinte teor:

Of. n° 469/2003-CN

Brasília, em 3 de setembro de 2003.

Senhor Presidente,
Comunico a V.Exa. e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados que, de acordo com o dispos
to no § 3° do art. 43 da Resolução do Congresso Na
cional n° 1, de 2001, com a redação dada pela Reso
lução do Congresso Nacional n° 1, de 2003, fica aber
to, a partir desta data, por 1/10 (um décimo) dos re
presentantes de cada Casa o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, para que sejam
apreciados pelo Plenário do Congresso Nacional os
Projetos de Decreto Legislativo nOs 4,5,6,7,8 e 9, de



v- ENCERRAMENTO

(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 24
minutos.)

a SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

a SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Está en
cerrada a sessão.
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2003, tendo em vista a Publicação em avulsos, no dia silem capacidade individual de produção e o maior
2 do corrente, dos pareceres da Comissão Mista de parque industrial de bebidas da América do Sul. Com
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 160 mil metros quadrados de área, construída em ter-

Informo, ainda, que o recurso será recebido na reno de 750 mil metros quadrados, a indústria empre-
Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. ga cerca de 2 mil profissionais, conscientes de que do

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa. esforço cotidiano a que se entregam haverá de nas-
protestos de estima e consideração. cerum novo Brasil, alicerçado no desenvolvimento

Assina o Exmo. Sr. Presidente do Senado da econômico e na justiça social.
República, Senador José Sarney. Meritória é, também, a preocupação da empresa

a SR. PRESIDENTE (Paulo Marinho) - Antes com o meio ambiente. e com o patrimônio natural: a es-
de encerrar os trabalhos, passo a ler o discurso que tação de tratamento de efluentes da indústria processa
nos foi encaminhado pelo Presidente da Câmara dos em torno de 250 mil litros por hora (ou 6 milhões de litros
Deputados, Deputado João Paulo Cunha: por dia) de águas servidas, que voltam à natureza com

"Sras; •e Srs. Deputados, no dia 19 de agosto remoção de 99% das substâncias poluidoras. O volume
passado, o Brasil inteiro lamentou o trágico desapare- corresponde ao que abastece uma cidade com 140 mil
cimento em Itu, no Estado de São Paulo, do Sr. José habitantes, e bem espelha a relação .entre a economia
Nelson 8chi.ncariol, Diretor-Presidente de um dos moderna e a sociedade sobre a qual atua, relação que

. . . d P' A 60 d deveter por fuhdamento os direitos humanos, os princí-
maiores grupos empresanals .. o ais. .os . anos e pios éticos e a responsabilidade·social.
idade, .quando ainda muito poderia fazer em prol da
sua terra eda sua gente, tombou aquele cuja vida foi Esta a obra que ficou do brasileiro José Nelson
um admirável exemplo de devoção ao trabalho e de Schincariol: uma importante indústria capaz de pro-
confiança no futuro. Nele, enaltecemos não só o bri- duzir 2, 1bilhões ele litros de cerveja por ano, com 6 fá-
Ihante empresário, o líder merecedor da admiração bricas, 6 mil funcionários, 23 centros de distribuição
dos amigos edo respeito dos colegas, mas também o próprios e parceria com 250 distribuidores.
ser humano generoso, o pai de família exemplar, o ci- São. inúmeros, portanto, os motivos que nos
dadão decente, o companheiro solidário. levam a homenagear esse grande homem, esse

Justa, pois, a homenagem póstuma com que a empresário vitorioso, esse idealista que fez do so-
Câmara dos Deputados reconhece em José Nelson nho a razão de vivere a força para lutar por um futu-
Schincariol o modelo de llrnagera,ção. Homens e mu- ro mais digno.
Iheres que, talentosos e inteligentes, lutam com obstina" Àviúva, D. Cecílialvani, e aos filhos Alexandre e
ção e firmeza por Um Brasil melhor, economicamente Adriano Schincariol, as condolências da Câmara dos
mais poderoso e socialmente mais desenvolvido. Deputados. Fazemos nossas as palavras da mensa-

Tudo começou em 1939,com a fundação, em gem com que a família chorou a perda do seu ente
Itu, da PrimoSchinca.riol,fábricade refrigerantes que querido: "José Nelson Schincariolfoi sinônimo de pro-
logo conquistoua preferência dos consumidores e a gresso e liderança. Desde sempre, acreditou na força
dianteira nomercado. Observe-seque o pioneiro bati- do trabalho como agente transformador da socieda-
zou ai9elústriacom o próprio sobrenome - para a fa- de." Seres como José Nelson Schincariol continuam
mília Schincariol, obomelesempenho do negócio era, vivos para sempre, pela imorredollra lição de nobreza
portanto, mais do que um suqes;f>o comercial, um êxi- humana com qUe fizeramó mllndo melhor".
to econÔmico: tratava-se,. principalmente, de uma Senhoras e senhores, agradeço a todos a pre-
questão ~ehonra, de ver a respoSta da clientela à al- sença, principalmente aos colegas Deputados, que
tura do conceito profissi<::>nale dos princípios morais ontem estiveram numa quase eterna sessão, que se
que a família sempre cultivou comopatrimônio maior. estendeu até as 3h de hoje.

Em .1989,.surge a primeira~erveja com amarca Muito obrigado a todos.
SchincarioLA ela s7 seguiram outras, tão apreciadas
que fizeram dofabricante a segundamaior cervejaria do
Brasil, com 10% do mercado. Hoje, além da unidade pi
oneiraemItu, há grandesfabricas do Grupo Schincariol
em Caphoeiras deMacacu(R~), paxias (MA), Alagoi
nhas (BA)eAlexânia (GO).pelas, saem produtos distri
buídos em tqqo.o território bfasileiro e.eXR0rtados para
países do MERCOSUL, da Europa eda Asia.

Sonho que José NeIsonSchincariol teve a emo
ção de ver realizado, a fábrica deltu é a maior do Bra-
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Ata da 1698 Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 4 de setembro de 2003

Presidência dosSrs.: Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

ÀS 11 HORAS E 33 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

Inocêncio Oliveira
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Ciro Nogueira
Wilson Santos
João Caldas

RORAIMA

MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 2

AMAPÁ
CORONEL ALVES PL PUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 5

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 10

AMAZONAS
ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL PUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
LUPÉRCIO RAMOS PPS
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 3

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PL PUPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
PAULO MARINHO PL PUPSL
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
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JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
ROBERTO PESSOA PL PUPSL
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Ceará: 13

PIAuí
8. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdeB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

NÉLlO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LÚCIA BRAGA PMN
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
LUIZ PIAUHYLlNO PTB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS
BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PUPSL

MACHADO PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdeB
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
FÁBIO SOUTO PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 19

MINAS GERAIS
ATHOSAVELlNOPPS

BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MELLES PFL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL

GERALDO THADEU PPS

ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
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MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
ODAIR PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROMEL ANIZIO PP
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 34

EspíRITO SANTO

IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB

MARCUS VICENTE PTB
NILTON BAIANO PP
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
DR. HELENO PP
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES S.PART.
FRANCISCO DORNELLES PP
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LUIZ SÉRGIO PT
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

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
DELFIM NETTO PP
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DR. PINOTTI PMDB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARCOS ABRAMO PFL
MEDEIROS PL PUPSL
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 32

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

OSÓRIO ADRIANO PFL
TATICOPTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PP
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RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL PUPSL
DILCEU SPERAFICO PP
DRA. CLAIR PT
GUSTAVO FRUETPMDB
JOSÉ BORBA PMDB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
Total de Paraná: 14

SANTA CATARINA

JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT .

ARY VANAZZI PT
BETO ALBUQUERQUE PSB
FRANCISCO TURRA PP
LUIS CARLOS HEINZE PP
MILTON CARDIAS PTB
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO PIMENTAPT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 10

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa °comparecimento
de 250 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamosnossos trabalhos.
O Sr. Secretário procooerá à leitura da ata da

sessão anterior.

,,- LEITURA DA ATA

O SR. LÉO ALCÂNTARA, servindo como 2°
Secretário, procedeà leiturada ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

OSR. 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 - aREVES COMUNICAÇÕES

Concedo apalavra ao Sr. Deputado Heleno Silva.
O SR. HELENOSILVA (Bloco/PL - SE. Sem re

visão do orador.)- Sr. Presidente, Sras, e Srs. Depu
tados, desejamos registraravisita que fizemos ao Mi
nistério Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome e parabenizar o Ministro José
Graziano pelo trabalho desenvolvido.

Em nosso Estado já podemos constatar resulta
do de ações do Programa Fome Zero. Em virtude de
dificuldades na montagem da estrutura do novo Mi
nistério, o programa andou devagar. Entretanto, gra
ças a Deus, em Sergipe já verificamos sua atuação.
No próximo mês, por exemplo, cerca de 20 mil famíli
as serão beneficiadas com o Cartão-Alimentação.

Em Sergipe, Sr. Presidente, a fome tem sido
companheira cruel dopovo, principalmente nas áreas
mais pobres do Estado"'- o sertão sergipano e o Baixo
São Francisco -e at~ mesmo em regiões outrora ri
cas e financeiramente fortes. Mesmo nestas, por cau
sa da política econÔmica dós. Governos passados,
muitos estão desempregados e passam fome.

Repito: para.hossa alegria, os dados mostram
que no Estadode Sergipe cerca de 20mil famílias ha
verão de ser contempla<:fas,. a partir deste mês, com o
Cartão-Alimentação. Chamamos a atenção para os
comitês gestores do Fome Zero, os grandes respon
sáveispor seu gerenciamento. A sociedade civil e os
representantes de sindicatos e Prefeituras têm de tra-
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balhar unidos, no sentido de fortalecer e apoiar o pro
grama Fome Zero, de grande importância para o País.

Sr. Presidente, com muita alegria, anunciamos
que já se encontra em caixa, à disposição daquele Mi
nistério, o dinheiro com o qual se comprarão os pro
dutos da agricultura familiar ou de subsistência, até o
teto máximo de 2 mil e 400 reais por produtor. Nós, de
Sergipe, vamos trabalhar para que o programa venha
efetivamente a beneficiar o povo de nosso Estado.

Aguardamos também com esperança a implan
tação do Programa do Leite lançado pelo Presidente
Lula e que deverá trazer grandes benefícios à comu
nidade.

Queremos ainda manifestar preocupação com a
intenção do Governo de unificar os trabalhos sociais,
no que diz respeito aos beneficiários. Nesse sentido,
ele está criando uma secretaria especial para geren
ciar programas como o Bolsa-Escola, o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, o Cartão-Ali
mentação, o Agente Jovem, o Bolsa-Saúde, do Minis
tério da Saúde, e outros. Acreditamos que o Progra
ma Fome Zero não pode, de forma alguma, ser retira
do do Ministério Extraordinário de Segurança Alimen
tar. A secretaria especial que está sendo criada deve
estar ligada a esse Ministério, que mantém banco de
dados atualizado e contato direto com os Municípios,
administradores e membros das comunidades, além
de contar com o apoio dos agentes de saúde, o que é
de suma importância.

Portanto, vimos à tribuna reivindicar ao Governo
que, mesmo após a criação da secretaria especial
que vai cuidar dos programas sociais - é claro que a
Presidência da RePublica está chamando a si a res
ponsabilidade -, o Ministério Extraordinário de Segu
rança Alimentar continue tendo participação no Fome
Zero. No momento em que o programa cresce, não
podemos ofuscar o trabalho da equipe do Ministério,
que começa a ganhar destaque no País.

Sr. Presidente, na condição de nordestinos e
sertanejos, precisamos encontrar mecanismos de ge
ração de emprego em nossa região e em nossos
Estados, porque há grande demanda de jovens e
adultos. Precisamos, repito, gerar emprego para o
povo do Estado de Sergipe e do Nordeste.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, inicialmente, registro nossa satisfação com a
posse do novo Presidente do INCRA, o companheiro
Rolf Hackbart, que assessorou durante muito tempo,
nesta Casa, a bancada do Partido dos Trabalhadores.

Técnico de extrema competência, relacionou-se, ao
longo de sua vida, com os movimentos rurais, os qua
is conhece bem, a partir da experiência, da prática e
do trabalho desempenhado neste Parlamento e em
outros locais. Teve oportunidade de dirigir um banco
no sul do País. Portanto, trata-se de alguém com con
dições efetivas para comandar o INCRA.

Saúdo todos do INCRA e do Ministério de Desen
volvimento Agrário pela escolha do nosso companheiro
Rolf para assumir, a partir de agora, a presidência do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Acreditamos que seja possível ajustar os passos e pro
mover, o que para nós é vital, no atual estágio, reforma
agrária com qualidade, buscando, cada vez mais, não
só manter o homem no campo; mas dar a ele condições
efetivas de sobrevivência e vida digna.

Sr. Presidente, quero também, nesta manhã,
trazer para debate tema de suma importância para o
País, especificamente para o setor de saúde. Trata~se
de uma batalha histórica nesta Casa. Hoje e amanhã
participaremos de um seminário promovido pelo Mi
nistério da Saúde, que busca identificar e discutir os
problemas, bem como as alternativas para a regula
mentação dos direitos dos agentes comunitários de
saúde.

São mais de 170 mil agentes comunitários de
saúde, profissionais que realizam trabalho belíssimo,
fruto de esforço permanente e cotidiano. Graças ao
trabalho desenvolvido por esses agentes é possível
identificar melhoria nas condições de vida, relação di
reta com a população e redução da mortalidade infan
til. Diria ainda que esse trabalho é recheado de entre
ga, porque deparamos com pessoas que, de forma
muito calorosa, sabem expressar solidariedade e
amor.

No entanto, é importante frisar as condições
desfavoráveis de trabalho enfrentadas por esses
agentes. Em vários Municípios brasileiros ainda de
param com a insanidade e a incompreensão de admi
nistradores municipais, que às vezes sequer lhes pa
gam o salário mínimo, nem lhes garantem direitos mí
nimos, chegando ao absurdo de tratá-los como cabos
eleitorais, perseguindo-os permanentemente, com
demissões e processos administrativos cada vez
mais vergonhosos.

Essa deliberação doMinistério da Saúde é resul
tado de longo debate, iniciado nesta Casa. Tive a opor
tunidade de acompanhar o Deputado Paulo Rocha, pri~

meiro Relator do projeto na Comissão do Trabalho, o
ex-Deputado Eduardo Jorge e o Deputado José Pimen
tel. E foi possível desenvolver no Congresso Nacional
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uma cruzada que resultou na aprovação da lei que cria
a profissão de agente comunitário.

Agora é preciso dar outro passo: ao se regula
mentar a lei, devemos criar condições efetivas para
que os agentes sejam tratados com respeito e digni
dade e lhes sejam garantidos os direitos trabalhistas
e condições dignas de trabalho, que não os deixem à
mercê dos favores e da boa vontade de administrado
res municipais.

Há diversas experiências no País, particular
mente no meu Estado, a Bahia, onde alguns Prefeitos
têm adotado a postura de assinar a carteira desses
profissionais, pagar os seus direitos, reconhecer esse
trabalho e até ir além, mas não pode ser um ato isola
do de um Estado.

Por isso, Sr. Presidente, quero ressaltar a impor
tância do seminário que se inicia hoje, onde espero
discutir mais esses problemas, bem como apontar ca
minhos e soluções, aproveitando este período de
aprovação de reformas e mudanças substanciais
para a profissão de agente comunitário- não só os da
área de saúde.

Nessa.mesma linha, desejo também debater a
situação dos agentes de saúde, que costumamos
chamar de "agentes da dengue", porque combatem
endemias, a fim de que sejam reconhecidos,.ou seja,
tenham regulamentada a profissão e os direitos asse
gurados, consagrando efetivamente o direito à cida
dania a quem de forma muito calorosa a expressa
com seussernelhantes.

Muite> obrigado, Sr. Presidente.
A S.RA•. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden

te, peço apalavra pela ordem.
O SFt PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) 

V.Exa. está inscrita?
A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Não. Por isso,

solicito a palavrapela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Peço a V.Exa. que se inscreva. Tenha a certeza de
que será chamada para fazer seu pronunciarnento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, por iniciativa da Deputada Cândida
Figueireclo, com a adesão de suas colegas Ana Paula
Cruz e LêdaMoreira, a Assembléia Legislativa do
Ceará vem de apelar, através do Requerimento nO
2.104/03, aO Presidente da RePublica, para que viabi
Iize o retorno do benefício Bolsa-Renda até a total im
plantaç&o do Programa Fome Zero.

A matéria, amplamente debatida, reuniu a soli
dariedade de quantos se achavam no Plenário da
quela augusta Casa, todos empenhados em que a
postulação recebesse integral acolhida por parte do
Palácio do Planalto.

Por sua vez, a bancada cearense foi acionada
para interceder em favor da. oportl.ma proposição,
numa seqüência à iniciativa de nossa Assembléia,
por intermédio das 3 citadas Parlamentares.

É do seguinte teor o expediente recebido das
nossas legisladoras no Palácio Adauto Bezerra:

"Senhor Deputaclo,
Encaminharnos a V.Exa. cópia do Requerimento

n° 2.104/03, de autoria da Senhora Deputada Cândida
Figueiredo, subscrito pelas Senhoras Deputadas Ana
Paula Cruz e Lêda Moreira, aprovado em Plenário, en
carecendo a adoção de providências necessárias obje
tivando atender à solicitação abaixo discriminada:

- Interceder junto à Presidência da RePublica
no sentido de viabilizar o retorno do beneficio Bol
sa~Renda, até a total irnplantação do Programa Fome
Zero.

Atenciosamente, - Deputado Marcos Cals,
Presidente".

Ao veicular, desta tribuna, a sugestão da Depu
tada Cândida Figueiredo, desejo endossá-Ia, apelan
do, também, para os setores competentes do Executi
vo Federal.

O benefício Bolsa-Renda, mesmo situado num
patamar ínfimo, significa um alento para osnordesti
nos, que continuam enfrentando as agruras conse
qüentes do nosso perverso mosaico social.

É o nosso apelo, Sr. Presidente, secundando a
reivindicação do Poder Legislativo de nosso Estado,
na expectativa de que a medida possa vir a ser con
cretizada' sem mais delongas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, companheiros e companheiras, em
primeiro lugar, quero fazer um breve registro.

Nélúltima terçél-feira, dia 2 de setembro, no Au
ditório Nereu Rarnos, durante ato político extrema
mente significativo, um grupo de Parlamentares - no
qual nos incluímos - formalizou o lançamento da
Frente Parlamentar de Cornbate à Pirataria e à Sone
gação Fiscal.

Hoje, Sr. Presidente, esse tema ocupa espaço
importante no Congresso Nacional, sobretudo na Câ
mara dos Deputados. Inúmeros Parlamentares se
preocupam com o· avanço dos produtos falsificados,
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que, cada vez mais, vêm sendo comercializados livre
mente no País.

Já está instalada e vem trabalhando com muita
competência Comissão Parlamentar de Inquérito que
tem como objetivo investigar a pirataria no País. A Co
missão tem feito importante trabalho de investigação
e de estudo da legislação. Portanto, deverá apresen
tar relatório muito significativo ao Parlamento e ao
País.

O objetivo da formalização da Frente Parlamen
tar de Combate à Pirataria e à Sonegação Fiscal é
permitir aos Parlamentares a utilização de um instru
mento permanente de ação no combate a tal prática
criminosa, que tantos males e prejuízos vem causan
do ao nosso País.

Assim que encerrar os trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito, sem dúvida nenhuma, a Fren
te Parlamentar fará o acompanhamento das sugestões
aprovadas pela CPI ea interligação entre as ações do
Poder Executivo, do Parlamento e da sociedade.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, vou falar rapi
damente sobre a reunião histórica que se iniciou on
tem e se encerrou nesta madrugada para votação do
texto principal da reforma tributária.

Com muita atenção, ouvi Parlamentares da
Oposição dizerem que a reforma tributária trará preju
ízos ao País, porque é evidente a possibilidade de au
mento da carga tributária. Isso soa muito estranho
não aos nossos ouvidos, Sr. Presidente, mas aos da
população brasileira. Aqueles que hoje são Oposição,
mas foram Governo por 8 anos, dizem temer a possi
bilidade de aumento da carga tributária como se o
Governo Fernando Henrique Cardoso tivesse feito
qualquer esforço para diminuí-Ia ou, pelo menos, es
tabilizá-Ia num patamar aceitável.

Ora, Sr. Presidente, a carga tributária passou,
nos últimos anos, de pouco mais de 20% para 37%.
Esses que muito se preocupam agora nada diziam no
passado.

Vejo a reforma tributária como um importante e
positivo passo para o País. Apesar de o Governo an
terior falar da prioridade dessa reforma, nunca possi
bilitou que o Parlamento brasileiro a aprovasse. Hoje,
com muita coragem e determinação, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva está determinado a reformar,
pelo menos em parte, juntamente com o Congresso
Nacional, o sistema tributário brasileiro. Não é a refor
ma ideal; não é a que queríamos e, certamente, não é
a que o povo brasileiro esperava, mas éa possível.

Quero levantar apenas alguns aspectos da re
forma, Sr. Presidente, como a simplificação do ICMS,

um dos tributos mais importantes do País. O imposto,
que hoje é regido por '2.7 legislações estaduais, o será
apenas por uma federal.

A PEC foi apresentada ontem pelos partidos em
forma de emenda aglutinativa substitutiva global. Os
Líderes da base aliada do Governo tiveram a cora
gem de inserir, no texto constitucional, a alíquota má
xima de 25% a ser praticada no País; a criação do
Fundo de Desenvolvimento Regional, no qual se inse
rem as regiões mais desfavorecidas do País - Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo
-; a prorrogação da Lei de Informática; e, principal
mente, a prorrogação dos incentivos fiscais para a
Zona Franca de Manaus, modelo de desenvolvimento
econômico e industrial cravado no coração da selva
amazônica e que tantos benefícios tem trazido não só
para a Amazônia, mas também para o País.

Enfim, penso que estamos dando passos positi
vos no sentido de simplificar o sistema tributário brasi
leiro. As regiões menos favorecidas do País, sem dú
vida alguma, ganham muito com a reforma tributária.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil é um país com 46 mi
lhões de famintos, o que nos faz bater recordes mun
diais. Porém, somos também recordistas em desper
dício de alimentos. Os números são assustadores.

Segundo estudos realizados pela Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, pelo
Centro da Agroindústria de Alimentos e pelo IBGE, o
brasileiro joga fora mais do que aquilo que come. Por
exemplo, em hortaliças, o total anual de desperdício
chega a 37 quilos por habitante, sendo que nas 10
maiores Capitais brasileiras o cidadão consome 35
quilos ao ano - 2 a menos do que o total que vai para
o lixo.

A média de desperdício de alimentos no Brasil
está entre 30% e 40%, enquanto nos EUA esse índice
não chega a 10%. Estima-se que a perda no setor de
refeições coletivas chegue a 15% e nas nossas cozi
nhas, a 20%. Essa perda ocorre, muitas vezes, pelo
despreparo dos trabalhadores da agroindústria e dos
próprios consumidores.

Do total de desperdício no País, 10% ocorrem
durante a colheita, 50% no manuseio, 30% nas cen
trais de abastecimento e 10% ficam entre supermer
cados e consumidores.

O Brasil teve em 2002, por exemplo, uma safra
de hortaliças de 15,7 milhões de toneladas. Conside
rando a perda de 35%, estima-se que foram para o
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ralo 5,5 milhões detoneladas - um prejuízo para a so
ciedade equivalente a US$880 milhões.

Realmente, senhoras e senhores, é inaceitável
tamanho desperdício num país com tantos famintos.
Somando todos esses números, chega-se a umatris
te conclusão: o que se jogou fora em 2002 daria para
matar a fome de 53 milhões de famílias.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente,Sras. e Srs. Deputados,
comentarei aqui alguns trechos de artigo da Ora. Fáti
ma Oliveira, da Faculdade de Medicina da Universida
de Federal. de Minas Gerais, Publicado no jornal O
Tempo e intitulado Monsanto, ecocídio e ações
afirmativas.

Diz um trecho do artigo:
"Metade dos agricultores australianos se nega a

cultivartransgênicos. Na·1nglaterra, cientistas críticos
elou contrários aos transgênicos estão sofrendo
ameaças, inclusive de perda de emprego, caso não
concordem. em mascarar resultados de pesquisas
que não favorecem os transgênicos. Repito: Há um
recrudescimentodas controvérsias sobre os paradig
mas da engenharia genética. A comprovação da inte
ração do meio ambiente com os genes e o maior en
tendi~~ntodos mecanismos da expressão gênica
trouxeram de volta dúvidas científicas sobre Ógene e
evidênÓias de que o conceito de genes como estrutu
ra e unidade de função está superado.

() glifosato (Roundup Ready), ao qual a soja
transgênica da Monsanto é resistente, é o agrotóxico
que Causou mais doenças no Brasil entre. 1996 e
2000, com .11 ,2% cJas ocorrências. Os sintomas em
animais e humanos são vários, com destaque para
edema agudo depUlmão, pneumonias químicas, irri
tação~ep~leeolhos, cef~léia; náusea, tontura, hi
pertensãorrteriaL etc.Sabe"se também, como tem
dito oa~rônornoSebastiãoPinheiro, que 'a soja RR
tem 20 ppm de re$íduos de glifosato, que se transfor
ma em nitrosamihas de alto poder carcinogênico, e
todos fingem não saber'. Nos EUA, cientistas estão
impact~doseapal~rmados<:om a destruição do sis
tema radicular dasoja transgênicaporfungos patogê
nicos".

Sr. Presidente, a Monsanto, considerada uma
megamulUnacional, distribuiu gratuitamente, na Áfri
ca do Sul, sementes de soja transgênica para os pe
quenosagricultores no interior daquele país.• No Bra
sil, a empresa criou o Fundo Monsanto - há previsão
de. 1 milhão e 500 mil dólares para o quadriênio
2001-2004 -, que objetiva financiar o Programa

Afro-Brasileiro, destinado a subsidiar universitários
negros "para que se tornem competitivos no mercado
e incrementem a representação de pessoas de dife
rentes culturas e raças nas empresas".

Diz a matéria:
"O Programa, com dotação de US$ 255 mil, cus

teia universitários negros de baixa renda. Além dle pa
gar a mensalidade, oferece R$500,00 mensais para
material didático, transporte e alimentação. A seleção
é feita pelo Centro de Integração Empresa Escola 
CIEE A Monsanto, uma das maiores multinacionais
do cartel. mundial de pesticidas, fabrica o veneno,
nada suave, Roundup Ready, tem semeado doença e
morte. pelo mundo afora, além de racismo ambiental.
Nos Estados Unidos, está sendo acusada de ecocí
dio.(...) O Progra~~ Afro-Brasileiro do Fundo Mon
santo objetiva mudar ~ péssima reputação e imagem
que ela,. historicamente,. carrega. Não faltava mais
nada! Como se diz em Minas: 'Sangue de Jesustem
poder!".

Ou seja, segundo a Profa. Fátima Oliveira, a
Monsanto, que destrói a vida das pessoas com os
pesticidas que utíliza na cultura da soja transgênica,
estranhamente cria· agora um programa para ajudar
os universitários negros no Brasil.

Muitoobrigado, Sr. Presidente.
A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT.

Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, .acabo de dar entradaa um projeto de
lei sobre a questão da diabetes.

Atualmente, estima-se que existam mais de 150
milhões de pessoas vítimas de diabetes no mundo.
No Brasil, calcula-se que mais de 1~ milhões de pes
soas sejam acometidas por esse mal.

Sr. Presidente, diante do enorme número de
pessoas. acometidas . pela diabetes, tanto. adultas
quanto crianç~s, apresento wojeto de lei que dispõe
sobre aobrig~;lto~iedadederestaurantes, hotéis, ba
res e similares oferecerem aos consumidores opções
de alimentos qietéticos.

A propo~ição. sugere ainda o estabelecimento
de ações pedagógicás que informem, esclareçam e
estimulem mUdanças <ie atitudes em relação à ali
mentação, mecJiante vários dispositivos, como a dlivul
gação, em Ioci!l.lvisível é em todos os estabelecimen
tos, da composição do cardápio oferecido, além do
valor calórico dos alimentos.

Sugerim?s,. ainda,. Sr. Presidente, a instituição
do Dia Nacional da Alimentação Saudável, escolllen
do o dia 31 de agosto de cada ano, Dia do Nutricionis
ta, para que a população se dedique a essa questão,
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durante a semana, com realização de eventos, de
senvolvimento de campanhas e outras ações que
completem o atendimento a essa proposição.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade e es
pero contar com o apoio de V.Exa. e de todos os Par
lamentares.

Obrigada.
O SR. OSVALDO REIS (PMDB - TO. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a desigualdade social é hoje tema de seriíssi
mos debates em todo o mundo e é assunto freqüente
na pauta dosmais variados segmentos sociais brasi
leiros. Desigualdade que vem alcançando índices dos
mais preocupantes em todos os tempos no Brasil.

Falar de desigualdade social é falar das mais
duras condições de vida; é falar de fome sabendo a
dureza que é não ter o que comer - não é falar de
fome sem ter passado fome alguma vez.

O problema da fome e da má distribuição de ren
da tem sido uma "normalidade" no Brasil, algo relati
vamente comum diante dos fatos de que temos toma
do conhecimento pelo País afora.

Os lixões estão cheios de crianças, adultos, ve
lhos e quem mais chegar para brigar por restos de co
mida que as classes média e alta não quiseram ou
simplesmente jogaram fora.

O Programa Fome Zero tem o intuito de erradi
car a fome no Brasil, quiçá no mundo, mas é evidente
que algum fato fora de seu controle está desviando a
atenção dele, pois o Programa não vem atendendo os
seus propósitos. Os cadastros feitos nas regiões mais
pobres deste País têm sido incipientes para o atendi
mento da população que passa fome.

O Governo Lula abriu suas portas renovando a
esperança do povo brasileiro, levantando a bandeira
da luta contra a fome. Seu princípio maior é claro no
sentido de combater a desigualdade social, de buscar
melhor redistribuição de renda, para oferecer aos ci
dadãos brasileiros uma vida mais igualitária, princi
palmente no que tange à qualidade de vida.

Quando falamos em combate à pobreza, é pre
ciso lembrar que "já passamos do limite do que é acei
tável no Brasil", diz o especialista em pobreza e eco
nomista Ricardo Paes de Barros, do IPEA, em entre
vista à revista IstoÉ.

Há gente demais passando fome, e não dá para
perder tempo com burocracias de planos, programas
e projetos cuja execução se alonga demais. Temos to
dos que ser muito rápidos, senão, dentro de poucos
anos, teremos uma espécie humana totalmente des-

nutrida, em cujos genes haverá o cromossomo da
subnutrição.

Utilizar o crescimento econômico como mola
mestra para impulsionar programas de combate à po
breza é uma coisa. Acabar rápida e ostensivamente
com a desigualdade social é outra completamente di
ferente.

O crescimento econômico, é óbvio, precisa an
dar pari passu com a gradativa extinção da desigual
dade social, mesmo porque, por tabela, se a econo
mia vai bem, todos os seus reflexos incidem direta
mente na melhoria das condições de vida e na recu
peração do equilíbrio e da eqüidade social. A meu ver,
a vontade política é determinante nesse caso.

Estamos ainda hoje com ótimas perspectivas
quanto ao "espetáculo do crescimento", com uma po
lítica econômica de qualidade, mas ainda não temos
claramente definida uma política social que venha
desnudar a raiz das dificuldades e dos disparates so
ciais existentes em nosso País. Pensar e buscar o
crescimento econômico sustentável é sem dúvida o
melhor caminho.

A precarização das condições de trabalho tem
suprimido o emprego e minado as relações de traba
lho estável, com garantias e proteção social, causan
do um desemprego de proporções absurdas.

As características deste Governo são tipica
mente de origem sindical, de manifestações em favor
dos direitos e das garantias dos trabalhadores princi
palmente. E a interferência das autoridades governa
mentais no campo das relações agrárias, por exem
plo, tem que acontecer com a maior brevidade possí
vel, haja vista as declarações dos líderes de movi
mentos sindicais no Brasil, que parecem querer trans
formar seus reclamos mais em movimentos revolucio
nários em busca de poder do que em movimentos sin
dicais, preocupados com justiça social e adequação
do cidadão carente, que precisa verdadeiramente de
casa e comida.

Esses movimentos, Sr. Presidente, fragilizam as
instituições. Há hoje oportunistas que provocam ver
dadeiras "guerrilhas interestaduais", incitando o con
flito entre classes e categorias, apenas para ver o "cir
co pegar fogo".

Este Governo precisa tomar as rédeas de sua
atuação na área econômica, na área educacional e
principalmente na questão social. O velho e famoso
chavão de que "os ricos continuam mais ricos e os po
bres cada vez mais pobres" está agora praticamente
se perpetuando.
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As medidas de pobreza e desigualdade social
indicam no Brasil "padrões regionais muito diferencia
dos". Há regiões em nosso País onde as oportunida
desde trabalho são ínfimas para o cidadão comum,
de pouca escolaridade e com famílias numerosas. E
há outras mais ricas, que produzem mais e conse
guem desenvolver linhas de trabalho e projetos com
mais condições de execução.

Os rendimentos médios crescem mais nas fai
xas de renda mais alta, ampliando a distância econô
mica entre ricos e pobres. No Brasil, a diferença entre
a renda dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres é
de 32 vezes. A média latino-americana é de 19 vezes.

Portanto,.· Sr. Presidente, sugiro às autoridades
governamentais, ao Presidente da República, ao Mi
nistro do Desenvolvimento Agrário que, em suas áre
as de atuação, promovam debates e apresentem pro
gramasinovadores, com abertura para o cooperati
vismo nas mais diversas linhas, com incentivo à pro
dução para as micro e pequenas empresas, com me
nos impostos, com soluções práticas e de fácil execu
ção, pois o brasileiro é tremendamente criativo.

O brasileiro consegue encararas situações
mais qelicadas, como o apagão, a violência enraizada
em nossa população, o desemprego e a fome, com
desenvoltura e com um "jogo de cintura" inquestiona
velmente inexplicável.

Obrasileiro é o povo mais ameno, mais diploma
ta e mais solidário que existe no mundo, mas esse
mesmo brasileiro precisa simplesmente de oportuni
dades, E, àtravés de boas condições de trabalho e so
brevivência, tenho certeza de que nosso País poderá
banir de sua realidade os amargos índices deacentu
ada desigualdade social.

Com certeza,·muitos de nossos irmãos brasilei
ros hojenãocantanlo Hino Nacional e não levantam
nossa .bandeira porque não são cidadãos brasileiros.
Precisamos resgat<:\r a dignidade do nosso povo, da
queles queneçessitam da nossa ajuda.

ASRA.ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras.e Srs. [Deputados, ao longo do tempo, nenhum
outro Estadobrasileiro experimentou maior desequilí
brio em suaeconornia como o Rio de Janeiro. Nesse
sentido, tive a oportunidade de fazer pronunciamento
no plenário desta Casa destacando:

"No particular, menciono o caso do meu Estado,
Rio de Janeiro, onde o repasse recebido do Governo
Federal corresponde a apenas 10% da arrecadação
de tributos do Estado.

Segundo matéria veiculada no jornal O Globo,
do dia 27 passado, em 2002 o Estado arrecadou e en
viou aos cofres federais cerca de R$4Q bilhões e rece
beu em repasse apenas R$3,7 bilhões.

"(...) De 1994 até o ano passado, a arrecadação
federal do Rio praticamente quadruplicou, mas o es
tado não acompanhou essa evolução. Este ano, Bra
sília até agora repassou ao Rio transferência voluntá
rias de R$ 65 milhões, praticamente o mesmo valor
verificado no mesmo período de 2002.

Para mudar esse quadro é que os governadores
reclamam uma fatia das contribuições federais, como
a CPMF, a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
- CSLL ou a CIDE, cobrada sobre combustíveis, que
hoje não são compartilhadas pelos Estados".

Acrescente-se a isso a necessidade de o Esta
do concentrar uma maior arrecadação com os royal
fies do petróleo, vez que concentra quase a totalida
de de produção do petróleo nacional.

Registre-se que a perda de •• arrecadação do
Estado vem ocorrendodesde a transferência da Capi
tal Federal para Brasília, agravada pela fusão do
Estado do Rio de Janeiro.

Parabenizo o Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estado, Deputado.Jorge Picciani, pela inicia
tiva, pois há muito tempo, ao concorrer à Presidência
daquela Casa, incluiu em suas metas a recuperação
da economia estadual, ante a crise por que. passa0
nosso Estado pela escassez de recursos· para com
bater a violência e o desemprego.

Uma vez eleito, agora pretende pôr em prática
suas aspirações. Para. tanto, está lançando o Fórum
Permanente. de Desenvolvimento Estratégico do
Estado do Rio de Janeiro Jornalista Roberto Marinho,
onde pretende discutir e· combater a crise que se
apresenta quase deforma generalizada, ou seja, na
queda da produção industrial, na fuga de investimen
tos e outras, e uma perda significativa do nível de em
prego.

Para tanto, a ALERJelegeu a parceria como for
ma de melhor discutir a questão, chamando a inte
grá-Ia o Governo do Estado do Rio de Janeiro, as
Bancadas Estadual e Federal do Estado, os Vereado
res, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro - FIRJAN, a AssociaçãoComercial do Estado
do Rio de Janeiro, o SEBRAE, a Fundação Getúlio
Vargas, a Associação das Empresas de Engenharia
do Rio de Janeiro - AEERJ, a FECOMÉRCIO, a Câ
mara de Comércio Americana, .a UERJ, a
UFRJ/COPPE e a Associação Brasileira da Indústria
Hoteleira, que serão distribuídas em Câmaras Setori-
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ais que enfocarão os seguintes temas: Infra-Estrutura
e Energia; Indústria; Comércio de Bens e Serviços;
Agronegócio; Comércio Exterior; Cultura, Turismo e
Esportes; Desenvolvimento Sustentável; Tecnologia e
Serviços Públicos.

Nesse particular, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero, além de cumprimentar os setores
engajados no estudo da situação, conclamar não
apenas meus pares desta Casa, mas também S.Exa.
o Presidente da RePublica para que acolha o apelo
da Governadora e dos Parlamentares da bancada fe
deral destinando parcela mais justa ao Estado do Rio
de Janeiro, para que possa enfrentar e solucionar
suas dificuldades.

Muito obrigada.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB - PR Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, a minha cidade de
Londrina, no Estado do Paraná, está estudando a
possível renovação do contrato com a Companhia de
Saneamento do Estado do Paraná - SANEPAR.

Juntamente com os nossos Vereadores e com
um grupo de estudos, estaremos levantando informa
ções para verificar se não seria mais viável termos
uma empresa municipal, que nos ofereça água de
melhor qualidade e saneamento.

Achamos que essa questão é extremamente
oportuna. Estaremos atentos no sentido de ver se é
melhor para o Município a renovação com a compa
nhia de saneamento do Estado do Paraná ou a cria
ção de uma companhia, uma autarquia ou uma em
presa municipal para oferecer água com melhor quali
dade e saneamento à população da nossa cidade.

Faço registro sobre esse estudo que estaremos
fazendo para melhorar a qualidade de vida do povo da
nossa cidade de Londrina, Sr. Presidente.

O SR. ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero congratular-me com a Deputada
Estadual Eliana Ribeiro, da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, pela brilhante iniciativa de
prestar justa homenagem à TV Globo e a seus direto
res, produtores, atores e profissionais, através da
concessão da Medalha Tiradentes ao programa li
nha Direta.

Esse programa de indiscutível utilidade Publica
é uma das raras produções da televisão que não pode
ser medida apenas pelos níveis de audiência, mas
sim e principalmente pelos resultados que vem obten
do em favor da justiça em todo o País.

Em sua trajetória de sucesso, a dramatização
de casos policiais, com a qualidade inquestionável do

padrão Globo de produção, já levou a julgamento e à
prisão um total de 266 criminosos foragidos.

Atingindo o objetivo para o qual foi criado, Linha
Direta volta-se agora também para reviver casos po
liciais de grande repercussão, conquistando um novo
público interessado na história judiciária de nosso País.

Um programa dessa importância não poderia fi
car restrito a um canal de televisão, mesmo sendo
esse canal a maior potência em comunicação na
América do Sul. Por isso, o Linha Direta, atualmente,
tem suas páginas na Internet, em que o povo pode in
teragir como programa, participando, denunciando e
combatendo a violência sem qualquer receio.

A concessão da Medalha de Tiradentes, a maior
homenagem que o povo fluminense pode prestar, é
uma reverência à inteligência de quem concebeu,
produz e mantém no ar o programa linha Direta.

Parabenizo a nobre Deputada Estadual Eliana
Ribeiro pela bela iniciativa, que, além do Linha Direta,
homenageia o povo brasileiro, na verdade o co-produ
tor do programa. Sem a participação desse povo, o
programa não atingiria seu objetivo, como nada nes
se País poderá ir à frente sem a participação e o apoio
popular.

Nesta data, apresentei requerimento de inclu
são nos Anais da Câmara Federal de voto de louvor
ao programa Linha Direta pela conquista de seus
objetivos.

A Rede Globo de Televisão representa condigna
mente nosso País mundialmente. Suas produções dra
máticas são exibidas em todas as partes do mundo.
Nós, brasileiros, temos o maior orgulho de uma empre
sa nacional fazer esse sucesso. Nocampo do jornalis
mo, somos sabedores das homenagens que a Rede
Globo recebe por matérias de profunda relevância, vis
to o reconhecimento da crítica internacional.

Um programa especificamente nos chama aten
ção. Seu título é Linha Direta, um autêntico paladino.
Apesar de a exibição ser às quintas-feiras, sabemos
que os profissionais envolvidos trabalham com afinco e
dedicação todos os dias. Sua linha de atuação enfoca
os delitos praticados neste País, cujos executores bus
cam em outras cidades viver uma vida de cidadãos pa
catos, deixando nas famílias de suas vítimas profundo
sentimento de dor, sofrimento e impunidade.

A audiência da emissora, associada ao objetivo
e à qualidade do programa, transforma a vida desses
algozes. Alguns assumem outros nomes e passam à
comunidade onde estão vivendo uma aparência de
ser humano, deixando no passado suas barbarida
des. O Linha Direta os denuncia, os desmascara, os
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leva ao desespero. Há inclusive a ocorrência de casos
de assassinos que tiveram seus nomes e retratos exi
bidos no UnhaDireta e que, por espontânea vontade,
se apresentaram às autoridades constituídas, e foi ini
ciado o processo de julgamento pelo crime cometido.

Nosso povo aplaude essa atitude da Rede Glo
bo. Quantos crimes são praticados neste Brasil afora,
e os vitimados ou suas famílias não encontram eco
em suas súplicas de justiça! Não·se pode admitir que
o mal possa ultrapassar o bem, quecrimes não sejam
punidos com os rigores da lei por teremsido cometi
dos por pessoas com influência ou abastadas. Os di
reitos são iguais perante a lei, e o programa Linha Di
reta não faz distinção de credos,de core de posição
social. Quando recebe a denuncia, seja quem for o
protagonista do drama, a matéria é exibida, e seus re
sultados são aqueles que já conhecernos:os culpa
dos são encaminhados para saldar seus compromis
sos com a sociedade.

Muito obrigado.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi

são do orador.) --Sr. Presidente, aindolência de ma
neiras do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Maurício Corrêa, ex-Senador, ex-dirigente partidário,
tev~ a. sua contenção oportuna feita pela guarda do
MinistroNelson Jobim, ex-Deputado Federal e ex-Mi
nistro de Estado da Justiça, assim como Maurício
Corrêa.

Isso serviu para romper o espírito de confraria
que oMinistro Maurício Corrêa usa a seu favor, dizen
do que outros Ministros concordam com a desabusa
da, inculta e provocativa entrevista que deu à revista
Veja, de São Paulo.

Vio Ministro Maurício Corrêa e querialembrar a
S.Exa. um fato. Durante o conflito com os ianomâmis,
a Comissão de Defesada Câmara dos Deputados, 10
ou 8 anos atrás, foi à fronteira do Brasil com a Vene
zuela.Nós fomos çom o Exército Brasileiro, o Ministro
e coma Polícia Federal. O Ministro acabou na área ia
nomârni daVenezuela, porque não sabia que os ín
dioseram nômades. E nós chegamos à Aldeia Hashi
mU,do lado brasileiro. O Ministro quase criou um con
flito comaVenezuela, porque invadiu território estran
geiro e declarou que os índios haviam sido assassina
dos do .lado brasileiro. E nós, do lado de cá, dizíamos:
"Se oriente, Ministro. Há uma fronteira criada por Ron
don qQe, em rnuitbslugares, é feita de ipê amarelo". E
que •. sô pessoas informadas e sensíveis conseguem
distinguir. Um Ministro da Justiça não. pode fazer o
que ele fez, colocar em risco a noção de fronteira.

Pelo que sei, o episódio do Rio de Janeiro - que
ele recorda de maneira malevolente e autocompla
cente na entrevista - não é nem a força nem a carac
terística maior da sua· indolência como homem públi
co. A impossibilidade nem sempre detém a ambição,
e isso é um risco para a Justiça brasileira, em que
esse. tipo. de condução da Presidência do Supremo
Tribunal Federal revela que o notório saber não existe.

Por isso, ao cumprimentar o Ministro Nelson Jo
bim, que percebeu a necessidade. de usar parte da
sua vocação pretérita e da sua atividade profissional
anterior para conter aquele gesto inimputável e peri
goso para a harmonia da instituição, alerto os juízes,
os magistrados e a Suprema Corte deste País para o
fato de que não é possível que a ruína da linguagem
Publica em homens com poder comprometa o livre
cursoda democraciabrasileira, que o Presidente Lula
consolida e reafirma.

É esse o registro, e agradeço a V.Exa., Sr. Presi
dente.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro o transcurso de mais um ani
versário da emancipação político-administrativa do
Município de Estância. Velha, situado na região do
Vale doSapateiro, muito importante na produção cou
reiro-calçadista do Estado do Rio Grande do Sul e o
primeiro administrado pelo PartidodosTrabalhadores
naquela região.

O Prefeito Elivir Desiam venceu as eleições mu
nicipais em 2000 com larga margem de votos e impri
miu naquele Município um novo modelo de gestão,
fundamentado na participação popular, na radical in
versão daquilo que era considerado prioridade, na
enorme austeridade administrativa e no grande com
promisso com a qualificação das políticas sociais.
Tais políticas tornaram o Município um exemplo na
área de saúde Publica preventiva na região. E, apesar
de ser uma cidade pequena, tem prestado atendi
mento médico à população deMunicípiosmuito maio
res dá vizinhança.

Estância Velha tem desenvolvido trabalho
exemplar na área da. educação,. não apenas pela
construção de novas escolas, mas sobretudo pela im
plantação de programa extraordinariamente impor
tante de alimentação dos alunos, vinculado à estraté
gia do Programa Fome Zero, que garante o lanche e o
almoço dos alunos naparte da manhã e também o al
moçoeo lanche dos alunos à tarde.

Trata-se de açãO inovadora, que qualifica o ensi
no na cidade e garante alimentação saudável e equili-
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brada sobretudo para o conjunto das crianças oriun
das de famílias com menores condições de vida, in
c�usiveaquelas cujos pais se encontram empregados
nas fábricas coureiro-calçadistas.

O Município desenvolve extraordinária atividade
na área do desenvolvimento econômico. Lá têm sido
realizadas inúmeras feiras e eventos, que promovem
o desenvolvimento regional. A cidade é protagonista
na área da cultura e do turismo, porque se transfor
mou, por intermédio de promoções cotidianas, num
pólo de atração turística e também de desenvolvi
mento da cultura regional.

Estância Velha, portanto, exibe para a região do
Vale do Sapateiro uma nova perspectiva de adminis
tração municipal, fixada sobretudo na participação
popular, por intermédio da implantação do orçamento
participativo e de políticas Publicas ativas em todas
as áreas, especialmente na de assistência social, a
fim de assegurar a toda a população melhores condi
ções de vida e de desenvolvimento humano.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para também registrar o aniversário de emancipação
político-administrativa de outro Município, Dois
Irmãos, vizinho de Estância Velha e importante no es
forço de desenvolvimento regional do setor courei
ro-calçadista, grande gerador de divisas e empregos.
Temos ali, Sr. Presidente, o mais importante comple
xo coureiro-calçadista do mundo.

Portanto, saúdo a comunidade de Estância Ve
lha e de Dois Irmãos e desejo que esses Municípios
possam contribuir cada vez mais para o desenvolvi
mento das regiões e do Estado e possam ser bons
exemplos de política administrativa que engrandece a
administração e garante qualidade de vida para o
povo.

O SR. JÚLIO LOPES (PP - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
àqueles que assistem à TV Câmara comunico com
satisfação o andamento da Mostra de Produtos Pira
teados, que hoje recebeu a visita de alunos de algu
mas escolas do Distrito Federal, tanto Publicas, quan
to privadas, e mostrou às crianças brasileiras o quan
to é grave a prática de crime que, muitas vetes, é en
sinado até na escola quando se fazem reproduções
não autorizadas de livros e de documentos de autoria
de terceiros.

É importante que a Mostra tenha atraído não só
todos os setores do Brasil, todas as indústrias que se
vêem agredidas por essa enorme força criminosa,
mas também todos os Parlamentares - Senadores e

Deputados -, que puderam compreender melhor a
sofisticação desse tipo de crime.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, registro a
importância da atuação da CPI da Pirataria no que
tange às investigações e aos seus trabalhos. Em de
corrência do trabalho da Comissão com os Promoto
res Públicos do Estado de São Paulo e de trabalho
com mais de 20 mil horas de gravação, com mais de
400 pessoas monitoradas e ouvidas, ontem foi preso
o maior contrabandista brasileiro de cigarros, o Sr.
Roberto Eleutério, que comandava rede criminosa
capaz de lesar os cofres públicos brasileiros em 1 bi
lhão de reais.

A organização só pôde ser desbaratada graças
à eficiente investigação da Promotoria Publica de São
Paulo, da Polícia Federal e do concurso da CPI, da
mobilização dos seus Deputados e do seu Presiden
te, Deputado Medeiros. Juntos, com toda a força da
sociedade organizada, pudemos trabalhar para que
ontem pudéssemos ver finalmente preso cidadão tão
nocivo à sociedade brasileira. Os recursos provenien
tes da organização criminosa certamente estarão
muito melhor alocados nas áreas de saúde e de edu
cação Publicas a partir de agora.

É claro que os criminosos se reorganizarão se
nós, como sociedade civil, não nos mobilizarmos para
continuar essa luta e impedir que eles se organizem
de novo.

Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, permitam-me registrar minha enorme sa
tisfação, como representante nesta Casa do Estado
do Rio de Janeiro, diante de mais uma notícia positi
va, de que acabo de tomar conhecimento, em favor da
população da Baixada Fluminense.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural- EMATER do Rio de Janeiro não só confirma a
vocação da Baixada Fluminense para o setor agríco
la, que está transformando-se numa das principais
atividades econômicas da região, como também está
prevendo uma produção recorde de frutas e legumes
para este ano.

A expectativa é a de que os Municípios de Du
que de Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Nova Igua
çu, Paracambi e Queimados, os 7 principais produto
res da região da Baixada Fluminense, ultrapassem a
marca de 100 mil toneladas até ó fim do ano. Se tal
meta for alcançada, teremos o aumento em torno de
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15% em relação à produção agrícola do ano passado,
de 88 mil toneladas.

Eu reputo esse fato - positivo e motivo de orgu
lho para todos os que representamos a Baixada Flu
minense nesta Casa - o resultado de trabalho sério e
abnegado, tocado que está por pessoas que acredi
tam ser possível vencer obstáculos, dificuldades e ad
versidades, que às vezes nos deixam inseguros ou
até mesmo temerosos quanto ao sucesso de nossos
anseios e desejos.

Talvez, Sr. Presidente e nobres Deputados, mui
ta gente não saiba, até mesmo quem habita a região,
que a Baixada Fluminense tem um solo fértil, emque
se produzem, e com fartura, aipim, banana, bata
ta-doce,cana, goiaba, inhame, jiló, maracujá, pimen
tão, quiabo, coco, laranja, milho, abobrinha, berinjela,
feijão, maxixe, pepino, vagem e arroz.

Temos informações, Sr. Presidente e nobres
Deputados, de que a Secretaria Estadual de Agricul
tura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do
Interior está apostando todas as cartas no pólo de fru
ticultura de Duque de Caxias, até porque aquele Mu
nicípio dispõe de grande área rural e forte vocação
para o setor agrícola, razão pela qual o setor registra
crescimento vertiginoso.

Por outro lado, a região conta também com o
apoio indispensável da própria EMATER, que dá con
sultoria aos jovens produtores da cidade e inclusive
ensina técnicas de plantio, além de promover cursos
e seminários, em busca de transferência de tecnolo
gia.

O projeto é tão vigoroso, real e sustentável que
está em via de receber apoio do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF,
que deverá liberar ainda este mês uma verba de 20
mil reais, a ser repassada ao recém-criado Consórcio
de Desenvolvimento Agrícola da Baixada Fluminen
se. A idéia é usar os recursos do Governo Federal na
montagem, em Magé, de 2 laboratórios de verificação
da qualidade - um para análise dos produtos à base
de fruta e outro de legumes, tudo isso com selo de
qualidade.

São projetos como esse que acabamos de men
cionar que podem ajudar regiões pobres, com dificul
dades do ponto de vista econômico, a buscar meios
de amenizar o sofrimento de seus habitantes, que
não dispõem de postos de trabalho para fazer face às
suas necessidades básicas, em defesa da própria so
breVivência.

Manifesto, portanto, desta tribuna a minha satis
fação e coloco-me à disposição desses verdadeiros

guerreiros no sentido de também dar minha contribui
ção ao Governo Federal no que for possível, em defe
sa de causa que pode servir de exemplo para outras
regiões do meu Estado e do meu País.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA

(PRONA - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, nesta manhã, no Senado
Federal, foi lançado o Relatório das Eleições de 2002,
editado pelo Tribunal Superior Eleitoral, evento a que
estiveram presentes vários Ministros, o PreSidente do
Senado, José Sarney, e outros Senadores.

Além disso, agradeço aos Parlamentares oem
penho e a colaboração dados à Frente Parlamentar
de Ensino a Distância, que lancei esta semana na Câ
mara dos Deputados. Para dar continuidade a esse
trabalho, solicita0 apoio dos nobres colegas Depu
tados e Senadores.

Sr. Presidente, aproveito também a oportunida
de para voltar a insistir com o Ministro da Educação
para que reveja alguns critérios na criação de cursos
superiores.

Mesmo aqueles previstos na LDB devem, por
um dever de rigor lógico e após análise crítica sobre
seu desenvolvimento, sua duração e sua forma, ser
revistos; Falo dos chamados cursos que são, mas não
são. Cursos seqüenciais, que são cursos superiores,
mas não são cursos de graduação. O mesmo aconte
ce com os cursos denominados de tecnólogos. São,
mas não são.

Pelo visto, é uma forma de fazer crer ao aluno
que ele está em uma instituição de ensino superior,
em uma universidade, ou faculdade. É a velha história
de se vender ilusão. Até vestibular é feito para que a
fantasia impressione muito mais ainda o cliente, que
é, em última análise, o aluno. E essas modalidades fo
ram criadas, talvez, para engordar os bolsos das insti
tuições particulares.

Se a duração mínima de 4 anos dos cursos de
graduação, seja bacharelado, seja licenciatura - hoje
é somente a plena, já que o absurdo da licenciatura
curta foi exterminado -, é insuficiente, devido à ne
cessidade dese desenvolver um ensino de qualidade
e à dificuldade de se ter o aluno em tempo integral,
muitopior ainda é um curso de 2 ou 3 anos, como é o
caso dos cursos seqüenciais e dos cursos de tecnólo
gos.

O mercado de trabalho estará fechado àqueles
que insistirem em fazer cursos seqüenciais, pois nada
mais farão do que um curso de nível médio ou, quem
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sabe e na melhor das hipóteses, um curso de nível
técnico; assim como o são os tecnólogos.

Os cursos de tecnólogo assemelham-se aos an
tigos cursos de nível técnico, que eram muito bons.
Podem-se aproveitar os tecnólogos e transformá-los
em cursos de nível técnico e voltar a valorizar aqueles
cursos que muito contribuíram para o desenvolvimen
to da força de trabalho especializada num nível mais
pragmático.

Sem a necessidade de formação geral e contan
do com o interesse de alunos que gostam de desem
penhar funções mais específicas, os cursos técnicos
poderiam voltar com muita mais força, suprindo a falta
de mão-de-obra especializada e preparada para de
senvolver atividades mais objetivas, como é o caso do
técnico em Enfermagem, dos antigos cursos de Radi
ologia, Optometria, Fisioterapia e de tantos outros,
que tinham grande valor como curso técnico, mas que
agora foram simplesmente esquecidos, pois criou-se
a ilusão de que os cursos superiores têm mais status.
Na verdade, criou-se uma forma de fragmentar as
profissões de tal maneira que se desvalorizaram os
serviços prestados, em prol da fantasia do diploma de
um curso superior.

Por outro lado, é hora de melhorar os cursos de
bacharelado e redefinir o funcionamento dos demais
cursos, como, por exemplo, o de Odontologia, para
que ocupe sua verdadeira função médica, uma vez
que não pode ser um mero curso técnico com um
pouquinho mais de preparo. Pois se assim continuar,
poderemos especular sobre o que poderia acontecer
caso um dentista estivesse fazendo uma extração e o
paciente fosse acometido de uma parada cardíaca.
Faltar-lhe-ia, claro, a formação médica para resolver
essa variável interveniente.

A preparação na área médica deveria ser muito
mais rigorosa, e a Odontologia deveria ser parte inte
grante da Medicina, de tal forma que somente após
cursar Medicina poderia haver a formação emOdon
tologia. Seria o médico-dentista, como o são os portu
gueses.

Essa a maior razão de os portugueses não acei
tarem os diplomas de brasileiros formados emOdon
tologia para exercer a profissão de dentista naquele
país, pois é necessário que se tenha formação antes
em Medicina. Por isso, o médico-dentista.

Aqui no Brasil, entretanto, fragmentam-se de tal
forma as especialidades que o médico oftalmologista
já está sendo alijado da sua. Com a criação de um
curso superior de Optometria, um antigo curso técni
co, subtrai-se da Oftalmologia essa função: a de "me
dir" lentes (Optometria).

O optometrista vai encontrar dificuldades logo
após receber seu diploma: não poderá emitir receitas
para a confecção de óculos. Somente o oftalmologista
pOderá fazê-lo. E por que é assim? Porque o olho do
ser humano não é deficiente somente no que concer
ne ao grau das lentes, e o optometrista não tem quali
ficação nem ao menos para fazer um exame de fundo
de olho. Daí a necessidade do médico oftalmologista.

Por que não se dar status ao técnico em Opto
metria? Porque se houve por bem, em nome da auto
nomia universitária, criar cursos ilusórios de nível su
perior, na modalidade de tecnólogo, com o único intui
to de se arrecadar. Não é porque se tem a palavra
'tecnólogo" e o funcionamento em uma universidade
que se terá maior ou menor qualidade. Bons cursos
técnicos podem ser desenvolvidos em boas institui
ções, até mesmo as universitárias. Mas o status do di
ploma de curso superior é o marketing para se vender
mais por maior preço e com maior ilusão.

Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PTB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há alguns dias, a Congregação para
a Doutrina da Fé, instância do Vaticano responsável
por promover e tutelar os princípios da fé e da moral
em todo o mundo católico, tornou público o documen
to intitulado Considerações sobre os Projetos de Re
conhecimento Legal das Uniões entre Pessoas Ho
mossexuais. Esse documento reflete a atenção da
Santa Sé para com o fenômeno que vem ocorrendo
em vários países, de aceitação legal do casamento
entre pessoas do mesmo sexo.

O que preocupa o Vaticano, e em conseqüência
a todos nós, católicos, é o fato de que a legalização
dessas uniões contraria, totalmente, aspectos essen
ciais da doutrina cristã.

A Santa Madre Igreja ensina que o casamento
foi instituído por Deus, para exercer uma função de
terminada no plano da criação. Narra o Livro do Gê
nesis que "Deus criou o homem à sua imagem; cri
ou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher.
Deus os abençoou: 'Frutificai, disse ele, e multipli
cai-vos, enchei a terra e submetei-a'." Essa passagem
da Sagrada Escritura deixa claro que não se pode re
putar casamento qualquer união entre pessoas, mas
apenas a estabelecida entre um homem e uma mu
lher, para se completarem e se aperfeiçoarem mutua
mente, auxiliando o Criador na geração e na educa
ção de novas vidas. Conseqüentemente, esse, e só
esse, tipo de união matrimonial foi elevado por Jesus
Cristo à dignidade de sacramento.
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Quem aceita tal ensinamento corno revelação
da verdade, senhores, não pode aprovar, de maneira
nenhuma, que uniões entre pessoas do mesmo sexo
sejam equiparadas aos laços do matrimônio, pois en
quanto estes são santificados, aquelas negarn a lei
moral natural, ao dissociarern o ato sexual do dom da
vida.

Pelos motivos expostos, o documento exorta os
católicos, ern geral, e os Parlamentares católicos, es
pecialmente, a que manifestemos nossa veemente
oposição aJeis .ou a projetos de lei que legalizem a
união homossexual.

Não se trata de intole(ância, mas, em .. última
análise,depreservarede promover a respeitabilida
de do matrimônio, alicerce da família, esteio da socie
dade em que vivemos. Trata-se de reprovar um com
portamentoerradoaos olhos da Igreja e de evitar que
ele se converta em modelo para a sociedade.

Para o bemda natureza hurnana, não podemos
abdicar de defender tais valores!

Em resumo, senhores e senhoras, as Conside
rações sobre os Projetos de Reconhecimento Legal
das ljnipes entre Pessoas Homossexuais não con
têm elementos doutrinais novos. Sua finalidadeére
lembrarpreceitos essenciais da religião católica, bem
comoindica.r.'inhas de comportamento que estejam
de acordo coma consciênciÇl cristã. Assim, embora
desaprove, de maneirafervo~osa,os atos de homos
sexualid~~e, classificando-os. como· intrinsecamente
desortjenÇldos é GOmo pecados graves,· o documento
recornenda que os homens. e as mulheres com ten
dênciÇls homossexuais sejam acolhidos pelos cris
tãos, comr~speito, compaixão e delicadeza, para vi
verem uma vida de castidade.

Sr.presiderlt~, Sras. eSrs. Deputados, o nosso
tempo é depermissivi.dade~xagerada, de modismos
comportamentai~l~eatitudes.politicamente corretas;
logo, t:isrepomendaçõesdaSanta Sépodem repercu
tir de. forma desagradável entre o~ que só cuidam do
present~. Convém atentar que modismos e compor
tamentos passarão; mas a palavra do Senhor não há
de passar!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, permi
tam_me oferecer, para reflexão de todos, estas pala
vras cheias dasabedoria do Padre Vieira, contidas no
Sermão da Sexagésima: "Eis aqui o que devemos
preten~ernosnossossermões: não que os homens
saiamcontentes de nós, senão que saiam muito des
conteFiltesde si; não que lhes pareçam bem os nossos
conceitos,. masque lhes pareçam maios seus costu
mes, as suasvidas,oseupassatempo, as SUas ambi
ções, e,enfim, todos os seus pecados. Contanto que

se descontentem de si, descontentem-se embora de
nós",

Esta Casa de leis não pode apoiara glorificação
do homossexualismo e não pode tratar a exceção
como regra, pois trata-se de uma anomalia e como
exceção devê ser tratada sem discriminação e sem
preconceito, mas aos olhos da verdade e da fé não
deve ser tratada como exemplo para a sociedade. Pa
rabéns, Papa João Paulo li!

De minha parte, como católico, farei tudo para
que projetos que afrontam a família, desvirtuam a or
dem natural das coisas e ainda afronta a criação de
Deus não sejam aprovados nesta Casa de leis.

Estamos dando entrada hoje em recurso contra
decisão conclusiva da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação que institui o Dia do Orgulho
Gay, a fim de queo assunto seja debatido em plenário
e derrotado na Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL 

MG. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras.
Srs. Deputados, hoje quero prestar uma homenagem
póstumaà Profa. E1za Dóris Nolasco de Almeida, uma
das maisdestacadas.personalidades da querida ci
dade deManhumirim,em Minas Gerais, braço forte
das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora.

D. Elza Dóris atuou por muitos anos no Colégio
Santa Teresinhacomo·professora, orientadora e co
ordenadora. FoLgrandeincentivadora.ã forrnação de
parceria do Colégio Com Çl Rede Pitágoras. Neste pe
ríodo, em Manhumirim, acabou recebendo inúmeros
prêmios e hornenagens.

Religiosa .convicta, era professora da Escola Do
minical, membro da Sociedade Auxiliadora Feminina,
sempre se destacando por sua espetacular didática.

D. Elza,.alérn deexlmiaacordeonista, foi, ainda,
diretora ·da Escola Alfredo Breder por 17 frutíferos
anos.

O que registro nos Anais desta Casa, em meu
nome e no de todos osfHhos de Manhumirim, consti
tui-se, acima de tudo, no reconhecimento da impor
tância de levar a todo o povo brasileiro a dimensão do
valor daqueles qUe emprestaram sua vida ao engran
decimento de nossa gente, como· foi o. caso desta
competente filha da cidade de Manhumirim, Profa.
Elza Dóris Nolasco de Almeida

Com pesar, externo minhas condolências aos
familiares, amigos, colegas eatodos aqueles que
tiveram a. grata satisfação de conviver ao lado de
Dona Elza.
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Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
registrar desta tribuna que, na última semana, na mi
nha cidade, Manhuaçu, inauguramos a primeira esco
la Publica de Minas totalmente adaptada aos portado
res de deficiência física, obra da Prefeitura Municipal,
em parceria com o Governo do Estado.

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, na madrugada de hoje aprovamos a
reforma tributária, verdadeira derrama, cuja partilha
será feita com os Governos Estaduais e com os Pre
feitos Municipais.

Foi constitucionalizada a taxa do lixo, e muitos
poucos perceberam; foi privatizado o pedágio, e mui
tos poucos perceberam. A carga tributária está sendo
elevada. A reforma não é neutra coisíssima nenhuma.
Certamente, o cidadão pagará mais impostos a partir
do próximo ano. O objetivo da fúria arrecadadorades
sa verdadeira derrama é porque o ano que vem será
eleitoral e quer-se ter dinheiro para fazer inserções
políticas nessa ou naquela cidade de interesse dos
donos do poder. Os que hoje ocupam o poder sabem
que precisam garantir a continuidade de algumas ad
ministrações. Por isso, amealharam dinheiro para po
derfazer o jogo político à custa do povo brasileiro, que
já está exaurido, já não tem mais de onde tirar, mas
vai continuar pagando a CPMF de 0,38%, que deveria
term.inar em dezembro, vai continuar pagando a taxa
do Imposto de Renda de Pessoa Física de 27,5%,
que deveria acabar neste ano, vai continuar com a
Desvinculação das Receitas da União - DRU em cer
ca de 20% do Orçamento, mais de 90 bilhões de rea
is, sem nenhuma aplicação em saúde, educação e
segurança.

É uma vergonha! Esta Casa deveria estar fecha
da no dia de hoje, em luto pelo que cometeu contra a
cidadania brasileira!

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, nesta semana comemorou-se o Dia do
Profissional de Educação Física. Orgulho-me de per
tencer a essa categoria.

Formado pela Universidade Estadual de Londri
na no ano de 1974, não exerço mais a profissão, mas
tenho grande e profundo amor pela atividade e conti
nuo filiado aos Conselhos Estadual e Federal de Edu
cação Física. Presto, então, esta homenagem a todos
os profissionais de Educação Física do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero di
zer ainda que foi vencida mais uma etapa, nesta ma-

drugada, com a aprovação do substitutivo da reforma
tributária. Eu o analisei, conversei com os Parlamen
tares e cheguei à conclusão de que a luta deve conti
nuar. Agora, começaremos para valer uma nova eta
pa na batalha pela reforma tributária.

O arranjo feito vai atender algumas necessida
des imediatas do Governo Federal e dos Estados,
mas não atende a necessidade de desenvolvimento,
de geração de emprego e renda no País.

O Brasil encontra-se encalacrado - expressão
até vulgar. O seu desenvolvimento não corresponde à
necessidade do desenvolvimento nacional. A econo
mia brasileira vem crescendo a módicas e pequenas
taxas de 2% ao ano - mal repõem o crescimento da
população. Com esse percentual, levará 50 anos para
dobrar o seu PIB. Isso é muito grave. Há milhões de
brasileiros desempregados, subempregados. Muitos
dos que chegam ao mercado de trabalho vêm reduzi
das as suas expectativas de ter um emprego, urna
condição de vida melhor.

Para mim está claro: o sistema tributário brasilei
ro vem se agravando desde a Constituição de 1988 
há 15 anos o País vem lutando contra essa iníqua es
trutura tributária - e produz hoje o maior dano na nos
sa economia. Ele mata os sonhos e as esperanças de
milhares de brasileiros. Hoje, no Brasil, só sobrevivem
aqueles que têm algum tipo de proteção na economia
de mercado.

A carga tributária chegou a 36% do PIB; a dívida
brasileira, a 56%; a carga tributária legal potencial, a
51 %, 52%. Isso fez com que a economia de mercado
se transformasse em grande fraude. As empresas
que sobrevivem no Brasil ou têm incentivos fiscais, ou
são monopolistas, ou são oligopolistas, ou participam
de algum cartel, ou são sonegadoras. Não há como,
numa estrutura tributária tão injusta, pensar nessa
taxa de juros, a mais alta e escorchante do mundo.

Produzir e gerar empregos no Brasil é missão
impossível. O Governo Federal está começando a
abrir os olhos para isso. Esse projeto não contempla
as preocupações que estou levantando. Tudo o que é
bom e importante só vai ocorrer daqui a 6 ou 10 anos.
O País tem de resolver isso agora.

Conclamo o Congresso Nacional, todos os ho
mens e mulheres de boa vontade para retomarmos a
discussão da reestruturação tributária e da carga tri
butária no Brasil. Vamos criar um forte movimento na
cional, juntamente com sindicatos trabalhistas, enti
dades empresariais, Prefeitos e Governadores, e, sob
a administração do Congresso Nacional, proceder à
reestruturação tributária e econômica do País.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 .43021

Queremos uma economia de mercado em que
todos tenham as mesmas oportunidades, as mesmas
ofertas. Queremos que o Brasil cresça, no mínimo,
7% ao ano. Para que isso ocorra, tenho uma proposta
que simplifica o· sistema tributário: a eliminação do
ICMS, do IPI, do ISS, do IOF e da CONFINS. Vamos
eliminar esses 5 impostos e criar um imposto seletivo
federal e estadual. Quero ainda trabalhar com um im
posto clássico mundial, o imposto de renda progressi
vo de base larga. A CPMF poderá ser mantida, desde
que seja dedutível da contribuição patronal.

Com essa proposta, eu lhes garanto, Sras. e
Srs. Parlamentares, o Brasil entrará na era da moder
nidade e do crescimento econômico sustentável. Va
mos gerarmilhões de empregos e dar aos pobres 80
bilhões de reais por ano - dinheiro que lhes foi tirado
sob a forma de impostos. Estou propondo a maior re
volução social da história do Brasil.

Portanto, convoco V.Exas. a entrarem nesta luta
em defesa do Brasil.

a SR. oR. HELENa (PP - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, assomo à tribuna para ex
ternar nosso agradecimento à família brasileira.

A família temde estar a postos, alerta às ações
do Congresso Nacional. Ontem, o Plenário da Câma
ra dos Deputados trabalhou até as 3h30min. Ficamos
9 horas neste plenário. Não podemos, portanto, ser
tratados como operários que não trabalham. Traba
lhamos e provamos a reforma tributária.

Quase sempre agradeço à família brasileira por
prestigiaros Deputados Federais, porque quando so
mos eleitos cria.•se um estigma terrível em torno de
nosso mandato.Há pouco disseram-me que, na Ave
nida WashingtonLuís, um cartaz estampa minha foto
grafia e diz que votei contra os funcionários públicos.
Jamais ofiz. Nuncavotei contra os pequenos, sempre
advogueLa favor deles e por isso Deus me abriu as
portas. Votei a favor de pontos que me cabiam defen
der. Fiz o que qualquer dos meus eleitores, qualquer
pessoa faria. Todos os meus colegas agiram dessa
forma, porque estaé .a Casa da democracia. Se hou
ver uma só voz que não seja contestada, ela não terá
razão de existir.

Os delinqüentes, os beócios, os "canalhocratas"
que colocarem fotografias nossas nas ruas serão alvo
de ação judicial. Deles será cobrada alta indenização,
porque esse. compor1amento não pode ocorrer. Não
posso serçoagido,.não errei. Desempenhei meu tra
balho, assim como meus colegas.

Poris$(), solicito aos Parlamentares que alertem
os sindicatos em suas cidades ou quem quer que es-

teja agindo assim. Se preciso, defender,ei minha hon
ra com pancada! Sou de paz, mas fui vítima de esteli
onato eleitoral e não quero mais ver esse filme.

Levei 4 anos para, desta Casa, levantar a moral
da cidade de Duque de Caxias, antes conhecida
como a "cidade dobangue-bangue". Hoje, porém, ela
é respeitada, e não seria o Dr. Heleno que iria sujar o
nome dela.

Portanto, convoco todos os meus colegas para
numa cruzada repudiar esses atos. Não podemos ser
coagidos em função de mentiras. O povo, não tendo
os dados corretos, deixa-se levar por informações in
corretas. Não admito mais essa atitude.

Nobres colegas, nesta Casa, precisamos de paz
para trabalhar. Não queremos confusão.

Outro assunto, Sr. Presidente. É com bastante
apreensão que venho acompanhando todo o desen
rolar das crises que ora se desenvolvemno Ministério
da Saúde. Inicialmente, tivemos ciência do problema
relacionado com o Instituto Nacional do Câncer 
INCA, o qual denunciei nesta tribuna há cerca de 2
meses. A crise teve o seu ápice com os diretores do
INCA colocando os seus cargos à disposição, o que
culminou com o pedido de demissão do Presidente
daquele órgão, Sr. Jamil Haddad. Agora,especialistas
da Câmara Técnica de Medicamentos- CATEME, li
gada à ANVISA, protocolaram seus pedidos de de
missão.

Todos sabemos que tanto o INCA como a
ANVISA, cada um em seu setor espeCÍfico, vêm se
destacando como referência nacional. O primeiro, na
prevenção e tratamento de uma doença cruel: o Cân
cer. O segundo, agindo como verdadeira barreira de
proteção sanitária do povo brasileiro. Há bem pouco
tempo era comum ouvirmos, de membros do corpo
docente de organizações educacionais, acusações,
mesmo sem quaisquer fundamentos, de que alguns
países mais desenvolvidos estariam utilizando os paí
ses subdesenvolvidos e até os em desenvolvimento
para testar certos tipos de medicamentos, ainda não
aprovados.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA, através de adoção de resoluções cadavez
mais rígidas, vem trabalhando intensivamente no
sentido de salvaguardar a população brasileira de
quaisquer danos com relação à importação de medi
camentos, dando total transparência aos seus pro
cessos.

Segundo fontes Publicadas na mídia local, a de
cisão unilateral tomada pelo Gerente de Medicamen
tos Novos, de retirar da Internetos pareceres da Câ-
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mara, relacionados à aprovação de drogas, parece,
numa primeira análise, ser o motivo de toda essa crise.

Caso essas demissões se concretizem, o que
não acredito por crer na competência do Ministro da
Saúde e no pessoal que o assessora, poderemos re
gistrar a perda de uma plêiade de técnicos de alto ga
barito que, imediatamente, serão requisitados por ou
tros países. Nós, que já assistimos à perda de alguns
de nossos melhores cientistas e de outros técnicos de
grande renome, não poderemos suportar mais essa
sangria em nosso País.

O tempo urge. Que se promova entendimentos
e que se chegue a um denominador comum. Eles ale
gam que a não-Publicação de seus pareceres na
Internet fará com que a Agência perca a sua transpa
rência nos processos. Será que eles têm razão? Se
isso tiver o mínimo de fundamento, a credibilidade da
Agência ficará realmente ameaçada? Se a resposta
for positiva será um fato muito grave. Por essa e ou
tras razões é importante que o Ministro da Saúde,
após ouvir os 2 lados, analise minuciosamente o fato
e tome uma decisão, se possível, conciliatória e que
traga benefícios à Agência e ao País.

A ANVISA e o Brasil não podem abrir mão de
tão importante recurso hUmano, forjado ao longo de
décadas, com especialização em grandes centros de
renome mundial.

Finalmente, Sr. Presidente, quero fazer denún
cia a respeito do Projeto Porto Seco, cuja renovação
por mais 10 anos, sem licitação, foi aprovada por esta
Casa. O Ministério Público em todo o Brasil contesta
essas contratações. O cartel do Porto Seco do Rio de
Janeiro continua agindo. Zomba de nós, chama-nos
de idiotas e cospe em nossa cara.. Isso não pode
acontecer.

Dito isso, Sr. Presidente, solicito aos meus cole
gas paz e respeito mútuo durante a votação da refor
ma tributária. Defendam seus ideais, mas não acu
sem um ao outro, porque esta é uma Casa de equilí
brio e referência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o texto da reforma tri
butária que ontem aprovamos, além de não contem
plar Estados e Municípios, também prejudica a avia
ção brasileira.

Há bem pouco tempo tínhamos no País cerca
de 2.500 aeronaves na aviação em geral ~ de empre
sários, agricultores e aviões agrícolas - e hoje temos
menos de 4 mil aviões na ativa, devido aos altos cus
tos, à grande burocracia, aos altos preços das revi-

sões. E agora, com a cobrança de imposto semelhan
te ao IPVA para as aeronaves, sem sombra de dúvida
vai desaparecer a aviação em nosso País.

Muitos acham que avião é benefício de poucos.
Digo que, para muitos, é ferramenta de trabalho.
Como os empresários de São Paulo que têm fazenda
em Tocantins vão deslocar-se de um ponto a outro? E
os aviões agrícolas também serão taxados. Isso é
muito ruim para a aviação.

Por isso, registro nosso protesto contra esse im
posto, que vai prejudicar, e muito, a aviação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em cerimônia realizada no últi
mo dia 20 de agosto, em Salvador, na Bahia, o Gover
nador Paulo Souto promoveu a entrega simbólica de
20 mil títulos de propriedade a agricultores de 270 Mu
nicípios baianos. A iniciativa, sem dúvida, resgata o
compromisso do Governo de promover a estruturação
da agricultura familiar no Estado da Bahia.

Através de estímulos como esse, o pequeno
agricultor tem conseguido a regularização de sua ter
ra, coroando de pleno êxito a reforma agrária que vem
sendo sistematicamente promovida pelo Governador
Paulo Souto.

Por meio da Cédula de Terra, Sr. Presidente, já
foram implantados 136 projetos de assentamentos
em 81 Municípios, beneficiando mais de 5 mil famílias
em uma área total de1 02.339 hectares.

Apenas para que se tenha idéia da grande di
mensão da reforma agrária que vem sendo implanta
da no Estado, Sras. e Srs. Deputados, é de se desta
car que do total de 457.927 documentos concedidos
desde 1913, mais de 47 mil títulos foram expedidos
nos últimos4 anos, dos quais 20 mil na atual adminis
tração. Há a.inda a previsão de entrega de mais 17 mil
nos próximos meses.

Em direção diametralmente oposta, todavia,
vem seguindo o Governo Federal, que, apesar de
anunciar uma reforma agrária jamais vista na história
rePublicana, tem, na verdade, maquiado os números,
para aparentar um resultado que foi, na verdade, arti
ficialmente inflado.

Conforme .levantamento realizado por determi
nando veículo da imprensa escrita de grande respei
tabilidade, enquanto o INCRA contabilizou o assenta
mento de apenas 172 famílias no primeiro semestre
no Maranhão, o Governo Federal alardeou, através
de registros oficiais, haver assentado 584 famílias.
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Já no Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, quanto
a 2 dosprojetos que o Governo Lula afirmou ter cria
do, de fato só foi possívelcolocá"losem prática após o
aporte de recursos financeiros por parte do Governo
gaúcho, que assumiu, exclusivamente, o custo dessa
implementação.

A mesma realidade também se verificou na oi
dade de Euclides da Cunha Paulista, situada a 750
quilômetros de· São Paulo, onde o Governo Federal
afirmou ter promovido o· assentamento de famílias,
mas, na verdade, foi o Governo Estadual que cuidou,
COm exclusividade, da implementação e do desenvol
vimento desse assentamento.

Na Bahia, onde os assentamentos constam
como da inteira responsabilidade do Governo Fede
ral, a realidade é bem diferente, cabendo enfatizar
que, emMorpará, não houve a aplicação de um único
centavo para criar condições de manter as famílias
assentadas no campo.

Portanto, diferentemente do que vem o Governo
Lula alardeando em seus registros oficiais, tanto na
Bahia, quantoemSão Paulo e noHio Grande do Sul
os .assentarnentps verificados. não decorreram de
açõe~ .federais'll1as sim dos respectivos Governos
Estadua.is. O. próprio Ministério do.Desenvolvimento
Agrário, quando questionado, admitiu haver equívoco
do·'NCRA na contagem das famílias assentadas pela
União nesseprimeiro semestre do Governo Lula.

Enquanto isso, Sr. Presidente, o País assiste às
nefastas a9õe$doMST nos últimos meses, e tudo
coma ~parente ~mplacênciadoGoverno Federal,
que se tem mantido apático e inerte diante das ilegais
investidas verificadaspelo movimento dos sem-terra.

Esperamos agora que a administração do
INCI1Aque ora. se· i~icia venha efetivamente dar no
vos. rull10sà équivocada política agrária praticada
pelo Go~w~?Federal, corrigindo os desacertos até
então verificados.

Faço,pois,opresente registro, de um lado, por
dever deju$tiça aos Governos Estaduais e em espe
cial ao Governo da Bahia e, de ol,ltro, como alerta à
população sobre os números divulgados pela União,
que, conforrnedemonstrado, carecem de credibilida
de, em facedadeliberada manipulação na sua divul
gação pelo órgão oficial do Governo Federal.

Es~a é, ppis, a consignação que espero deixar
registrada nos Anais desta Casa.

Muitpobrigaqp.
a SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB 

RR. Sem revisãodoorador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados; dias 24 e 25 passados, novamente

fui honrado com um convite de S.Exa. o Presidente
Lula, para participar da comitivaque se dirigiu a Lima,
Capital peruana, onde foi assinado um tratado de livre
comércio entre os países integrantes do MERCOSUL
e o Peru.

Por um dever cívico, portanto, retorno a esta tri
buna para um breve relato sobre a viagem e os fatos
ocorridos naquele país.

A bem da verdade, a assinatura desse acordo
foi uma vitória brasileira - conduzida de forma ímpar
pelo Presidente Lula e o Itamaraty - , na estratégia de
priorizar a integração regional entre os países da
América do Sul, em vez da integração multUateral.

O acordo, mesmo considerando que o Peru te
nha •uma economia pequena e seu comércio com o
MERCOSUL seja modesto, foi a brecha que, definiti
vamente, abrirá caminho largo para o início das con
versas do bloco com os membros da Comunidade
Andina de Nações: Colômbia,Equador, Venezuela,
Bolívia e Peru. Mais alguns passos e - quiçá? - con
seguiremos a liberação do cornérciona América do
Sul.

Vale ressaltar a importância da participação dos
países da Cornunidade Andina.no bloco MERCOSUL.
Em caso de materialização desse desejo, será criado
o quarto maior bloco comercial do mundo, cujo PIB é
superior à fabulosa quantia de 1· trilhão de dólares.

Não é segredo para ninguém que há muitos
anos o Brasil tenta, sem jamais ter obtido sucesso,
implementar acordos de integração comercial dentro
da América do Sul,além do MERCOSUL.

Repito, portanto, que esse acordo assinado no
Peru foi uma vitória do Governo brasileiro, do Presi
dente Lulae denossa Chancelaria que, com compe
tência. e habilidade, souberam mudar a ênfase de
nossapolítica externa, priorizaram q contin~nte ame
ricanodo sul é colocaram nossas relações comerciais
à frente das negociações com a ALCA e com a Orga
nização Mundial do Comércio- OMe.

Os bons negócios e os bons resultados, quando
conseguidos sob oS olhares de Deus e por Ele aben
çoados, perpetuam no tempo. E será com a graça de
Deus que, não tenho dúvida, irernos colocar nosso
Brasil no pódio da fartura, da graça e ela mais justa
distribuição de renda;

Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Pastor Presidente da Convenção das Assembléias de
Deus do Estado de Roraima pelo importante trabalho
realizado, no último fim de semana, no 10 Congresso
Internacional de Jovens e Adolescentes, que contou,
todos os dias, com a participação de mais de 20 mil
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pessoas em praça Publica, local onde normalmente é
realizado o carnaval. Durante os 4 dias, não houve
ocorrência policial, nem entrada nos hospitais e pron
tos-socorros. O congresso foi de suma importância
para nosso Estado.

Ao final, pôde-se ver o resultado do trabalho re
alizado, que contou com a participação de pessoas
envolvidas com drogas, prostituição e tantos outros
males que afligem nossa sociedade.

Neste momento, parabenizamos os organizado
res, os que participaram do evento, os que lá estive
ram, quando pudemos assistir a um coral de 2 mil
pessoas, entre jovens e adolescentes, em praça Pu
blica, que trouxe mensagem de fé, esperança e trans
formação. É disso que o nosso Brasil precisa, é disso
que cada um de nós precisa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, são insuportáveis as mazelas dos Muni
cípios brasileiros afetados pela redução do FPM e te
merosos com os rumos das reformas. Não bastasse
isso, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em
buça recursos legítimos dos Municípios, aliás, acima
de legítimos, constitucionais.

Nós, Deputados Federais que juramos defender
a Constituição, não estamos inertes diante do rasgo
estapafúrdio que o Governo de Mato Grosso do Sul
promove à Lei Maior.

Chega a ser ofensivo à nossa inteligência acre
ditar que fugiria da ação fiscalizadora do Poder Legis
lativo o pagamento que a estatal PETROBRAS fez a
35 empresas credoras do Estado, com recursos de
ICMS, que deveriam ter sido depositados ao Tesouro
Estadual, mas que foram repassados às empresas
por determinação do Governo, em operação sibilina
de compensação, para quitar seus débitos - hoje, in
clusive, apresentei à Casa requerimento de informa
ções sobre o assunto.

Está em jogo, caros colegas, a manutenção da
ordem legal, do pacto federativo, enfim, o respeito à
Constituição, ferida, em especial, no dispositivo do
art. 158, que assevera expressamente:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:
IV - vinte e cinco por cento do produto

da arrecadação do imposto do Estado sobre
operações relativas à circulação de merca
dorias (...)"

Vejam: a expressão é "pertencem". Nenhuma
figura jurídica tem competência de relegar esse dire
ito. Nenhuma!

São valores do ICMS de responsabilidade da
PETROBRAS, na ordem de R$62,2 milhões, os
quais, em operação financeira conduzida pelo Gover
no do Estado, foram postos à margem da tributação
constitucional desse tipo de recurso, resultando em
R$ 16 milhões referentes aos 25% a que fazem jus os
Municípios, que lhes foram sonegados. E mais: ine
quivocamente se lesou os Poderes Judiciário e Legis
lativo, pois os valores da operação não compuseram
o duodécimo dos Poderes. Foram afetados o Ministé
rio Público Estadual e o Tribunal de Contas. E o que
dizer dos 15% para União, fruto de acordo para saldar
parcelas de dívidas.

Todos sem exceção foram agraciados pela far
ta distribuição de prejuízos, mais cruamente senti
dos nos postos de saúde, nas escolas, na merenda,
nas ruas de cada uma das cidades de Mato Grosso
do Sul.

Já debilitadas pela queda brusca do FPM, nos
sas Prefeituras, honrando seus munícipes, estão rea
gindo. Capitaneadas pela Associação dos Municípios
de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, vão acionar
na Justiça o Governo do Estado para que esse repas
se a cota-parte que lhes renegou.

Postamos intransigentes no apoio aos Prefeitos
municipais de Mato Grosso do Sul, que, com essa ati
tude, dão exemplo de dignificação e respeito aos ci
dadãos, postura que infelizmente passa ao largo das
ações do Governo do Estado.

Ressalte-se que estamos além do discurso nes
se caso escabroso: o PPS de Mato Grosso do Sul, la
deado por outros partidos, denunciou essa inconstitu
cionalidade ao Ministério Público Federal, que investi
ga a lesividade à União, que pode chegar a quase
R$10 milhões, pelo fundamento legal explícito no De
creto n° 4.320 e a Lei Complementar n° 101, de 2000,
segundo os quais receitas vertidas em repasse de re
cursos devem ser registradas na contabilidade Publi
ca, sujeitas pois ao império da determinação constitu
cional.

Vejam: no Governo do Estado, compensação
não é receita. Ora, a própria PETROBRAS confirma
ter efetuado ressarcimentos de ICMS, deduzidos do
Estado, a empresas indicadas em ofícios da Secreta
ria de Estado de Receita e Controle. Os representan
tes da PETROBRAS simplificam a transação, afir
mando ter registrado em escrita fiscal a dedução dos
valores determinados pela Secretaria de Receita e
Controle, pagando os valores diretamente às empre-



Sem resposta plausível para essas perguntas,
veio à tona que algumas das empresas beneficiadas
não funcionam regularmente, e outras aparecem
como doadoras de campanha do Governador Zeca
do PT. Justo S.Exa. que em acalorados discursos na
própria ASSOMASUL comprometeu-se, com a totali
dade dos Municípios, a respeitar e ampliar os repas
ses constitucionais. Chamou isso de "marca de go
verno". Marca que agora é nódoa do descaso que
feriu Prefeitos e munícipes.

Esses fatos paludes foram o estopim da propos
ta de Comissão Parlamentar de Inquérito para investi
gar a transação entre a PETROBRAS e as empresas
credoras do Estado.

Pedimos que se instaure essa CPI, instrumento
de esculca da Constituição Federal, em cumprimento
de nosso dever como membros desta Casa de leis.

A mesma via haverá de simbolizar o respaldo à
ação empreendida pelas Prefeituras de Mato Grosso
do Sul, através da ASSOMASUL, que, em última ins
tância, chamando à cenao Poder Judiciário, corrigirá
essa injustiça perpetrada em prisco da Carta Magna.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
A história doBrasil não pode ser contada sem a pre
sença dos estuqantes. Desde sua fundação, em
1937, no Governo Getúlio Vargas, a União Nacional
dos Estudantes vem sendo uma entidade de defesa
intransigente da classe estudantil e da soberania
nacional. Primeiro sendo uma das vozes na campa
nha O Petróleo é Nosso, na época tema de mobili
zação nacional em defesa de nossas reservas pe
trolíferas "que culminou com a criação da
PETROBRAS, hoje um de nossos maiores orgulhos
- e lá estavam os estudantes. Depois, na luta pela
valorização da cultura nacional e no incentivo à pro
dução cultural - lá estavam os estudantes.
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sas elencadas nos ofícios. É isso. É simples: a César Na ditadura militar, a resistência dos que luta-
o que é de César. Qual o mistério? Por que burlar a vam por democracia foi alvo de repressão por quem
constituição? É ICMS. Portanto, que se divida como não tolerava as vozes roucas das ruas. Nessa fase,
manda a lei. muita gente é exilada, como o Ministro José Dirceu, o

Diante desse fato surgem duas perguntas: ex-Senador José Serra, ou ainda Vladimir Palmeira.

1) qual era o critério, ou melhor, quem Este período negro da nossa história foi marcado pela
determinava às empresas receber a com- incansável luta em favor da democracia para nossa
pensação de créditos do ICMS da Nação - e lá estavam os estudantes.
PETROBRAS? Quando da redemocratização do País, a UNE

2) como se deu o trâmite burocrático volta a ser legalizada - e aí faço um parêntesis históri-
de aprovação das transferências de crédito co entre a União Nacional dos Estudantes e meu par~
a essas empresas, uma vez que bateram o tido, o PPS, que naquela época era o Partido Comu-
recorde de processamento, pulverizando a nista Brasileiro. Recuperávamos, tanto quanto a UNE,
média de 12 meses, com um dos proces- nossa gloriosa legenda, marcos emblemáticos nas lu-
sos, concluído em cabalísticos 13 dias? tas populares e em favor do patrimônio nacional.

Aliás, estivemos juntos inúmeras vezes: PCB e UNE,
os estudantes e nós, pós-comunistas.

No Fora-Collor,os caras-pintadas foram às ruas
liderados pelo nobre Deputado Lindberg Farias, e fo
ram fundamentais para0 processo de irnpeachment
- e lá estavam os estudantes.'Depois, com o Governo
FHC, na luta pela universidade Publica de qualidade
estavam, é claro, também os estudantes.

No Estado de Mato Grosso do Sul, estamos
agora participando de forma inédita da UNE. No 48°
congresso da entidade, realizado na cidade de Goiâ
nia, foi formada a ch~madaAliança Universitária, com
acadêmicos de todas as faculdades do Estado. O re
sultado foi a maior bancada de nosso Estado, inde
pendentemente de vínculos partidários, tendo efetiva
e decisivaparticipação na eleição do atual Presidente
Gustavo Petta, levando para Mato Grosso do Sul o
cargo de Vice-Presidente MT/Ms, exercido pelo aca
dêmico Carlos Brum. Um orgulho para o movimento
estudantil sul-mato-grossensee para a, coletividade
dos que fazem movimento estudantil com' coração,
paixão e ideal.

Para finalizar, meus nobres pares, quero para
benizar a União Nacional de Estudantes pelos 66
anos de lutas, conquistas e, acima de tudo, resistên
cia em defesa do povo e dos estudantes. Temos a
convicção de que nós do Estado de Mato Grosso do
Sul fazemos parte de sua história rica e fraterna.

Viva os estudantes! Viva a UNE!
Grato pela atenção.
O SR. ARY VANAZZI (PT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, convido todos a participa
rem do debate que se realizará na próxima semana,
no dia 9, nesta Casa, organizado pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, sobre a volta do
financiamento público à área urbana.
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Em 1998, em razão de acordo com o FMI, ao
qual o Governo de então se submeteu, retirou-se a
possibilidade de as Prefeituras municipais, os Gover
nos Estaduais e as companhias de habitação busca
rem recursos do FGTS. Prefeituras municipais e Go
vernos Estaduais - mais de 60% dos Municípios hoje
têm condições técnicas, jurídicas e contábeis de re
querer esse financiamento - estão impossibilitados
de fazê-lo, em razão desse acordo firmado pelo Con
selho Monetário Nacional e o FMI.

Estamos realizando seminário para exigir que,
na próxima negociação do Governo com o FMI, esse
item seja retirado do debate, a fim de possibilitar que
os Municípios em dia com suas contribuições fiscais,
os Governos Estaduais e as cooperativas habitacio
nais busquem financiamento do FGTS, que hoje dis
põe de um montante de quase 130 bilhões de reais,
com rendimento anual de juros em mais de 5 bilhões.
Que se possa emprestar esse dinheiro às Prefeituras
para que elas desenvolvam uma política habitacional
e urbana, a fim de resgatar a dignidade da população
de baixa renda, que ganha até 3 salários mínimos, e
que hoje representa 85%.

Sr. Presidente, mais uma vez, convido todos
para o seminário e reafirmo a disposição da Comis
são de Desenvolvimento Urbano, deste Deputado e
de vários Parlamentares que fazem parte da Frente
Parlamentar em Defesa da Habitação Popular em
buscar recursos para as Prefeituras e os Governos
Estaduais. Este o elemento fundamental e estratégico
que queremos construir para o País, respondendo
aos anseios da população, principalmente a de baixa
renda, dando-lhes acesso à moradia popular e ao sa
neamento básico.

Sr. Presidente, faço este registro em momento
importante por que passa o Brasil: o debate da refor
ma tributária. Trata-se de debate estratégico, mas
sem a busca de financiamento público é impossível
atender a essa demanda que aflige milhares de ho
mens e mulheres em todos os cantos de nosso Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos comemorando a Semana
da Independência, que culmina no próximo domingo,
dia 7. Neste ano será comemorado de forma especial
em diversas cidades deste País o 7 de Setembro, Dia
da Independência do Brasil.

O autor da letra de nosso Hino Nacional, em um
dos seus versos, dá ao Brasil o título de "gigante pela
própria natureza". Gigantes, sim, são as nossas ri-

quezas minerais, os nossos recursos naturais, as
nossas florestas, a cultura de nossopovo e a capaci
dade da nossa gente.

Mas o que fez esse gigante, Sr. Presidente, du
rante os muitos anos em que esteve adormecido e fe
chou seus olhos para os problemas vividos pelo seu
povo? O que fez esse gigante durante os muitos anos
em que fechou seus ouvidos para o clamor dos mi
1hões de brasileiros que passam fome, apesar de o
Brasil ser o único país do mundo que faz 3 colheitas
por ano?

Uma história parecida com a da luta entre Davi e
o gigante Golias repete-se com o Brasil e outras na
ções do nosso planeta, que, tornadas pequenas pela
condição de subdesenvolvimento, continuam a en
frentar o gigante que dita as regras mundiais e quer
dominá-Ias porque depende das riquezas delas para
sobreviver.

Por outro lado, também nós dependemos hoje,
principalmente nas áreas de ciência e de tecnologia,
do capital especulativo dos agiotas internacionais,
que aplicam seus recursos no País e levam todo o fru
to do suor e do trabalho de milhões de brasileiros,
deste povo ordeiro e hospitaleiro que, apesar dos di
versos problemas e dificuldades, continua a acreditar
no Brasil e a lutar pela nossa independência.

Acreditamos na força deste País, deste gigante
que começa a acordar de um sono de tantos anos. O
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está abrindo os
olhos para os milhões de brasileiros que clamam por
justiça e igualdade social. Prova disso é que definiu
como prioridade do seu Governo o Programa Fome
Zero, sensível às necessidades de todos os brasilei
ros, quando, como todos sabemos, um dos maiores
problemas que a humanidade enfrenta é a crescente
insensibilidade entre os homens.

Sr. Presidente, quero acreditar que esta Casa
está realmente trabalhando no sentido de propor polí
ticas Publicas para voltarmos a crescer. O povo brasi
leiro clama pela independência desta Nação. Apesar
de todas as desilusões, nossa gente continua acredi
tando no País. Nossas crianças estão voltando a can
tar o Hino Nacional.

Quero registrar que no dia 7 de setembro será
realizado na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito
Santo, um desfile cívico, organizado pelas comunida
des dos bairros de Soteco, Boa Vista e Santa Inês.
Convido todos para irmos às ruas comemorar a Inde
pendência do Brasil, uma data tão importante.

Viva o Brasil! Viva a independência! Viva este
Parlamento! Viva o povo brasileiro!
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Vamos trabalhar para consolidar a independên
cia desta Nação.

Muito obrigado, e que Deus abençoe esta Casa.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, quero agradecer aos
Deputados de diversos partidos a presença na ses
são solene de ontem, quando·homenageamos os 66
anos de fundação da União Nacional dos Estudantes.
Estiveram neste plenário 8 ex-Presidentes da UNE,
representados de maneira emblemática. pelo ex-Depu~

tado Federal e ex-Presidente da UNE Aldo Arantes.
Também esteve conosco o Magnífico Reitor da Uni
versidadede Brasília. Entre outras autoridades do
MEC, esteve aqui o Prof. Carlos Antunes, Secretário
de Ensino Superior.

Sr. Presidente, naquela mesma hora, em Salva
dor, estudantesque ganharam as ruas por 7 dias con
quistaram.a grande vitória de ter garantida .a carteira
de passe nos ônibus da cidade também nos fins de
semana eferiados; a reconstrução do Conselho Mu
nicipal de Transportes, que havia sido autoritariamen
te desfeito; e o congelamento do preço das tarifas,
que beneficiará toda a cidade durante um ano. Rca
registrada a consumação da vitória do protagonismo
juvenil na nossa cidade.

Nos minutos que.me restam, quero fazer desta
tribuna um registro justo de apoio ao Ministro da Saú
de. O Dr. Humberto Costa é um homem probo que
tem sua históÍ'ia inscrita na luta pela reforma sanitária.

O SUS é reconhecido, do ponto de vista da sua
estrutura, CPlnO o maior plano de saúde Publica do
mundo. É boicotado e lamentavelmente sabotado. Um
setor que deveria ser complementar coloca-se como
prioritário para investir contra as ações do Sistema
Único de Saúde.

O Dr. HUmberto Costa sempre foi um arauto, um
astuto defensor do sistema público e do ·fim da indi
gência no sistema. Sua assunção ao posto maior do
MinistériodaSaúde representa a chegada do pensa
mento saniti3.rio livre e público noBrasU, a chegada da
representação dos sanitaristas, dos preventivistas,
dos especia.listas em saúde coletiva.

A tentativa de degradação do perfil do Ministro
da Saúdenãp terá .sucesso, porque a comunidade
universitária e a comunidade do setor de saúde deste
País levantam-se em solidariedade. Estas palavras
não são. só minhas, representam o·. sentimento de
centenas de sanitaristas, preventivistas, médicos e
farmacêuticos como eu. Nossa solidariedade ao Mi
nistro ea sua equipe.

Refiro-me também a sua equipe, porque o Dr.
Arthur Chioro, p()r exemplo, sofre uma dura investida
neste momento. Ele é um dos responsáveis principais
pela reestruturação de hospitais universitários no
Brasil. Atua em franca democracia, promovendo de
bates públicos sobre a crise que se abateu sobre es
sas grandes escolas de profissionais de saúde que
combinam o binômio docente e assistencial.

A Bahia emprestou técnicos especiais para o
Ministério da Saúde. Destaco o Dr. Jorge Solla, gran
de responsável pelas vitórias e prêmios da Saúde do
Município de Vitória da Conquista.

Nossa solidariedade integral ao Ministro da Sa
úde e sua equipe. A reforma sanitária chega ao Minis
tério da Saúde com forÇa. Não aceitaremos ataques a
problemas circunstanciais que poderiam ocorrer em
qualquer administração. Continuaremos construindo
uma saúde Publica de qualidade.

Muito obrigada:
O SR. NELSON BORNIER {PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presidente, Sras. e
Srs. DeputadOS, por diversas vezes denunciei, desta
tribuna, o aumento desenfreado das tarifas Publicas,
chamando a atenção do Governo para o elevado custo
dos serviços essencia.is, principalmente junto às po
pulações de baixa renda. É com revolta e indignação
que acompanho as informações sobre os aumentos
abusivos durante o primeiro Semestre deste ano. Num
período em que a inflação acumulada Se diz controla
da, as tarifas telefônicas terão reajuste que chegam a
41,75%, tendo como referênCia olndiceGeralde Pre
ços-IGP.

Serviço de utilidade Publica, a t,elefonia não
pode lesar o bem comum, o interesse da coletividade.
É o que receamos aconteça no Brasil, caso as tarifas
dos telefones fixos se reajustem pelo IGP-DI (índice
Geral de Preços-Disponibilidade Interna). Calculado
pela Fundação Getúlio Vargas, o IGP-DI é fortemente
pressionado pela variação do câmbio.

O que totnq esta situação particularmente
dramática é que, ao contrário do que ocorre com
outras áreas do orçamento doméstico, o consumi
dor tem pouca margern de manobra para substituir
o telefone como forma de comunicação. Com o de
senvolvimento científiço e tecnológico, o telefone
passou de luxo a necessidade, de privilégio a um
quase direito. Hoje, de fato, não se pode conceber a
vida moderna sem o contato praticamente instantâ
neo das comunicações telefônicas, que vencem
distâncias e reduzem o tempo.
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Nos casos específico da telefonia e da energia
elétrica, faz-se urgente encontramos mecanismos
para evitar os abusos. O absurdo aumento divulgado
é o agravamento de uma tendência que se verifica
desde o início do ano.

O Estado deve, por princípio, tutelar atividades
como os serviços de telefonia e energia elétrica. Em
determinadas situações, o controle por parte do Esta
do é mais do que desejável, torna-se um imperativo
ético, uma salvaguarda para a sociedade. Não se
pode permitir que serviços imprescindíveis para o
bem estar social sejam utilizados para a obtenção de
lucros desmedidos.

O problema, acreditamos, é maior e mais com
plexo do que a simples majoração de preços. Estudos
oficiais demonstram que nosso modelo de telecomu
nicações está falido, à beira de um colapso. Na telefo
nia fixa, contamos 49,3 milhões de terminais instala
dos, mas apenas 38,8 milhões em uso; na telefonia
móvel- que já responde por 47,5% do mercado -, a
expansão, em janeiro último, foi de apenas 356,7 mil
novas linhas.

Parece-nos, pois, ilusório e um tanto equivoca
do o crescimento da telefonia brasileira. Não basta
que nos orgulhemos dos milhões de telefones à ven
da em todo o País; é preciso que esses telefones es
tejam, de fato, ao alcance de quem deles carece, a
serviço de consumidores que por eles pagarão tarifas
justas e sempre razoáveis. À defesa dos aumentos
estabelecidos em contratos, respondemos que acima
da lei deve estar o direito; e acima do direito deve es
tar, soberana e absoluta, a justiça.

São estas as reflexões que nos ocorrem quanto
ao aumento das tarifas telefônicas. Que Governo e
concessionárias cheguem a bom acordo, em nome
da justiça social e do desenvolvimento econômico
que se devem ao povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo hoje esta tribuna para comentar
artigo de autoria da brilhante jornalista Eliane Canta
nhêde, da Folha de S.Paulo, intitulado Aos amigos,
tudo. Este artigo tem tudo a ver com o atual momento
político que estamos vivendo e revela com clareza
como se dão as relações políticas no Governo do Pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Diz a jornalista que "o mesmo PT que entope as
repartições Publicas de petistas 'obedientes' suspen
de e expulsa os petistas 'desobedientes'. Ou seja: aos
amigos, tudo; aos inimigos, a lei". Que o digam os Par-

lamentares petistas tidos como radicais, recentemen
te punidos pelo partido por defender bandeiras histó
ricas, que o partido sempre pregou em praça Publica.

Eliane Cantanhêde escreve:

"Aos amigos, os melhores cargos do
Ministério da Saúde na ANVISA, na
FUNASA, até no Instituto Nacional do Cân
cer, um dos órgãos de excelência do Gover
no. Também aos amigos, as diretorias e su
perintendências do INCRA, dos Correios, do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Fede
ral e da PETROBRAS.

Aos inimigos, o centralismo democráti
co. Quem se absteve nas votações da refor
ma da Previdência no primeiro e no segun
do turnos da Câmara, a suspensão por 60
dias dos direitos de voto e participação na
bancada petista. A maridos de Deputadas
que se abstiveram, demissão. À Senadora
Heloísa Helena e aos Deputados Babá e
João Fontes, rua!"

Por fim, a brilhante jornalista conclui:

"É assim que o Brasil vai vendo o jei
tão do PT de ser e de governar. Dizem que
é apanhando que se aprende. Pois o PT
deve estar aprendendo que é uma beleza!

A primeira resposta às críticas e espe
cialmente às manchetes ao 'aparelhamento'
dos órgãos públicos veio na terçacfeira,
02/09: a demissão de Marcelo Rezende da
presidência nacional do INCRA. Conforme
descobriu Josias de Souza, da Folha, um
dos motivos foi a 'prova do crime': o Banco
do Brasil cedeu ao Ministério da Reforma
Agrária (e por extensão ao INCRA) uma lis
ta de terras de sua propriedade passíveis de
serem usadas para assentamentos. Ato
contínuo, as mesmas terras da lista come
çaram a ser invadidas".

No entender da jornalista, que escreveu tex
tualmente seu "resumo da ópera'!, "ou foi pura co
incidência ou alguém 'vazou' a lista para os
sem-terra. Como praticamente desde o início do
Governo vem-se falando que as superintendênci
as do INCRA viraram cargo e braço executivo de
sem-terra e aliados..."

Há um ditado popular que diz: quem pariu o
monstro que o embale. Como bem concluiu Eliane
Cantanhêde, "quem aparelhou os órgãos públicos
que o desaparelhe".
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o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está uma
fera e fala até mesmo em daspolitizar o debate em
torno da reforma agrária. Talvez o Governo tenha per
cebido isso tarde, porque a sociedade brasileira não
aprova a luta armada no campo, nem mesmo o des
respeito ao direito de propriedade.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a atenção a
mim dispensada pelos nobres pares desta Casa.

Muito obrigado.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA
Almir Sá PL PUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PL PUPSL
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ
Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Hélio Estevas PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 5

PARÁ

Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PUPSL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Confúcio Moura PMDB
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

João Correia PMDB
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total dê Acre: 4

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL PLlPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PL PUPSL
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Linhares PP
Léo Alcântara PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PL PUPSL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 14

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL



43030 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Nélio Dias PP
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Marcondes Gadelha PTB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Mendonça Bezerra PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PL PUPSL
João Lyra PTB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PL PUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL

Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PL PUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT

Mário Assad Júnior PL PUPSL
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL

Romel Anizio PP
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 26

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
José Carlos Elias PTB
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Manato PDT
Neucimar Fraga PL PUPSL
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PS8
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMD8
André Luiz PMD8
Antonio Carlos 8iscaia PT
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Dr. HelEoinoPP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PT
Fernand() Gonçalves PT8
Fernando Lopes S.Parto
FranciscoDornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge 8ittar PT
Josias Quintal PMDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Leonâ,rdb Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Paulo Baltazar PS8
Renâ,to Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PT8
Sandro Màtos PMD8
Simão Sessim PP
Vieira Réis PMDB
TotaldéRibde Janeiro: 30

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdo8
Aloysio Nunes Ferreira PSD8
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSD8
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PT8
8ispo Wanderval PL PUPSL
CorauciSobrinho PFL
Delfim Netto PP

Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Elimar MáximoDamasceno PRONA
Gilberto Nascimento PMDB

Iara 8ernardi PT
IIdeu Araujo PRONA

Ivan Valente PT
Jarnil Murad PCdo8

Jefferson Campos PMD8
João 8atista PFL

Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PT8
Luiz Carlos Santos PFL

Milton Monti PL PUPSL
Paulo Kobayashi·PSD8
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
RubinelJi PT
Salvador Zimbaldi PT8
Vicente Cascione PT8

Walter Feldman PSDB

Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PT8
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PT8
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PMD8

Carlos Alberto Leréia PSD8
Leandro Vilela PMD8
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMD8
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 7
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Chico da Princesa PL PUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 14

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
João Matos PMDB
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Tarcisio Zimmermann PT

Total de Rio Grande do Sul: 9

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 247
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Não havendo quorum para deliberação de propos
ta de emenda constitucional, a Presidência transfe
re a Ordem do Dia prevista para esta sessão, cujo
único item é a Proposta de Emenda à Constituição
n° 41-B, de 2003, para a próxima terça-feira, às 14h,
e convoca sessão ordinária para hoje, às 14h, desti
nada a trabalho de Comissões. Não vai haver
Ordem do Dia à tarde, mas vamos permitir o uso da
palavra a todos aqueles que estavam inscritos para
falar nesta sessão.

Vou abrir uma exceção e conceder a palavra,
até as 14h, a todos os Deputados que aqui se encon
tram.

OSR. MANATO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna a fim de prestar
minha homenagem à Semana Nacional do Excepcio
nal, celebrada entre os dias 21 e 28 de agosto.

O que vemos usualmente é descaso e má von
tade para com essa minoriada população, que paga
seus impostos e nem sempre usufrui daquilo com que
um dia contribuiu, afinal de contas, não é raro vermos
deficientes com dificuldades para entrar num trans
porte coletivo ou até mesmo para usar um banheiro
público.

Além dos problemas já mencionados, vemos a
fatta de oportunidades profissionais para deficientes,
como se fossem incapazes de desempenhar tarefas
num nível profissional.

Todavia, essa injustiça vem sendo reparada de
forma brilhante por instituições como a APAE, onde
cidadãos aprendem um ofício e são colocados no
mercado de trabalho, em muito superando as expec
tativas daqueles que um dia não acreditaram que os
deficientes fossem capazes de desempenhar deter
minadas tarefas. Destaco aspectos como a assidui
dade dos deficientes, que, conforme depoimentos
dos seus empregadores, são muito elogiados e rara
mente cometem uma falta ou um atraso.

Não quero citar aqui nenhum tipo de deficiência
de forma específica, pois considero todas contorná
veis, e com a correta prevenção e um diagnóstico pre
coce podemos diminuir em até 70% o problema.

A conscientização de maneira informativa para
a comunidade também é um artifício bastante perti-
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nente para acabarmos de vez com o preconceito que
cerca os deficientes de uma maneira geral.

No nível esportivo os brasileiros, via de regra,
muito se orgulham dos seus deficientes, pois nas
competições internacionais nossos atletas regular
mente conquistam resultados brilhantes, assim como
muitas medalhas. O que temos de fazer, então, é nos
orgulharmos de dar oportunidades a essas pessoas
que são tão capazes como qualquer outras para reali
zação de todo tipo de tarefa.

Paraos deficientes em idade avançada, sempre
defendi o direito a um atendimento gratuito de quali
dade, pois essa minoria que já contribuiu para o cres
cimento do País, mesmo sofrendo de forma reprová
vel inúmeros tipos de preconceito, agora tem que go
zar de forma digna sua aposentadoria.

Concluo dizendo que temos neste Parlamento a
chance de promover debates e aprovar projetos que
fomentem a participação dessa minoria tão discrimi
nada na sociedade, pois desse modo estaremos não
só gerando empregos e receitas, mas também fazen
do uma inserção social digna para cidadãos tão res
peitosos e que pagam seus tributos como todos nós.

Sr. Presidente, peço à Mesa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu
nicação desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a pa.lavrapela ordem.
O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa.. apà(avra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o re
gistro nopainelvale para a sessão ordinária de hoje à
tarde?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vale
o mesmo painel. Não haverá Ordem do Dia. Portanto,
não existe prejl.lízo. A pauta da sessão da próxima ter
ça-feira será a mesma desta sessão extraordinária.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer o registro de um fato ocorrido em nosso
Estado, onde a Fazenda Coimbra 3M esteve ocupada
por dez dias. Ontem, graças à intermediação do nos
so Governador, Zeca do PT, sobreveio um desfecho
inédito, envolvendo o Governo de Mato Grosso do
Sul, o INCRA, o MST e a CUT.

Fizemos um acordo: os fazendeiros da região de
Itaporã compraram uma área de 150 hectares para
alojar as 900 famílias que ocuparam a Fazenda Coim
bra até que haja solução definitiva.

Sr. Presidente, quando o PT assumiu o Governo
do Estado de Mato Grosso do Sul, havia 73 áreas de
conflito. O Governador, por suas características e por
sua luta no movimento social, conseguiu evitar des~
pejos e promover negociação. Em parceria com o Go

.verno Federal, compramos metade da Fazenda Ita-
maraty, Um dos maiores assentamentos no Brasil,
onde estão alojadas 1.500 famílias com toda a in
fra-estrutura necessária.

É dessa maneira que o Governo Estadual do PT
vem tratando conflitos de terra, o que tem permitido
que milhares de famílias vizinhas do Paraguai, os
chamados "brasiguaios", denominação muito conhe
cida em todo o País, tenham tranqüilidade eperspec
tiva de vida melhor.

Sr. Presidente, o fato é inédito. Fazendeiros, o
Governo do Estado, o mCRA e o MST chegaram a
bom entendimento em relação a um conflito que po
deria resultar em situações graves. E nos saímos mui
to bem.

Era esse o registro que tinha afazer.
Muito obrigado.
A SRA. ZELlNDA NOVAES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) __ Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, comunicamos às Sras. e
aos Srs. Parlamentares e à sociedade brasileira que
apresentamos projeto de lei definindo o ano de 2006
como oAno Nacional do Idoso. O Poder Público deve
rá promover a divulgação e a comemoração desse
ano mediante programas e atividades, com envolvi
mento da sociedade civil, visando estabelecer condi
ções de igualdade, justiça e segurança para o idoso.

Uma das motivações para apresentação dessa
proposta é o fato de que, mesmo COma vigência da
Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe so
bre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Na
cional do Idoso, tendo passado, portanto, quase urna
década, nossa sociedade, por fatores culturais, conti
nua enxergando as pessoas de terceira idade como
queixosas ou causadoras do déficit previdenciário, o
que nos deixa cegos àsabeqoria e aos conselhos
advindos daqueles que apósanos de luta e experiên
cias construindo um país chegaram à terceira idade.
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As campanhas da mídia e os problemas que
ocorrem em instituições como a FEBEM forçam-nos a
olhar com mais atenção para a problemática infan
to-juvenil. No entanto, são muitos epouco divulgados
os casos em que os idosos são submetidos a
maus-tratos, muitas vezes muito piores do que as cri
anças.

Recentemente, assistimos a imagens retrata
das pela insensível lente de uma filmadora de agres
sões .perpetradas por uma secretária do lar contra
uma senhora idosa, que veio a falecer.

Hoje, em função do Estatuto da Criança e do
Adolescente, basta imaginar que uma criança está
sofrendo maus-tratos por parte da própria família que
várias autoridades, instituições e meios de comunica
ção movimentam-se em função do ocorrido. Tal rea
ção - muitó digna, ressalte-se - não ocorre, entretan
to, com os idosos, que muitas vezes convivem com a
exploração de suas pequenas aposentadorias ou
pensões por parte dos próprios familiares, e quando
não possuidores de recursos, são abandonados em
hospitais, abrigos e albergues. Isso sem falar no des
caso generalizado no atendimento aos idosos marca
do por destrato, desprezo e intolerância por parte de
pessoas que amanhã poderão estar na mesma situa
ção deles.

Vale lembrar como alerta aos empregadores a
decisão do Tribunal Superior do Trabalho, tomada em
junho deste ano, condenando o SESI- Serviço Social
da Indústria no Estado do Rio de Janeiro por causar
prejuízo moral a uma funcionária com 75 anos de ida
de, que sofreu rebaixamento funcional após exercer
durante 20 anos a função de gerente responsável pe
los centros de atendimento daquele órgão, onde co
meçou a trabalhar em 1947. Segundo aquele Tribu
nal, ela sofreu prejuízo moral ao passar pela humilha
ção de "ser posta de lado, como um objeto que não
serve mais" ao ser demitida por justa causa depois de
tantos anos dedicados àquela entidade.

Somos sabedores da importância que o idoso
aposentado exerce nos pequenos Municípios do
País, notadamente nas Regiões Norte e Nordeste.
Segundo a Associação Nacional dos Fiscais de Con
tribuições Previdenciárias, foi constatado que em
57,2% dos Municípios com até 5 mil habitantes os be
nefícios concedidos pela Previdência Social repre
sentam 20,3% dos rendimentos das famílias, consti
tuindo a principal fonte de renda desses Municípios.

Há mais de dez anos, o Estatuto da Criança e do
Adolescente tem sido um importante instrumento no
combate aos abusos contra a criança e o adolescen-

te, falta agora darmos vida ao Estatuto do Idoso e ze
lar para que seja realmente cumprido.

O Estatuto do Idoso, quando aprovado, deverá
regular os direitos assegurados às pessoas com ida
de igual ousuperior a 60 anos, garantindo prioridade
a esse grupo de cidadãos no atendimento preferen
cial e individualizado junto aos órgãos públicos e pri
vados prestadores de serviços à população, na desti
nação privilegiada de recursos públicos nas áreas re
lacionadas com a proteção ao idoso e na capac~ação

e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de ge
riatria, gerontologia e prestação de serviços, entre
outras garantias.

O Estatuto também estabelecerá princípios
quanto à alimentação, educação, cultura, esporte, la
zer, profissionalização, trabalho, habitação, assistên
cia social e transporte, além de instituir medidas es
peciais de proteção e definir crimes contra idosos e
suas respectivas penas.

Certamente, a entrada em vigor do Estatuto do
Idoso em muito contribuirá para o estabelecimento de
melhoria da qualidade de vida e o firmamento da ci
dadania dessa parcela significativa da sociedade.
Para tanto, acreditamos que a dedicação de um ano
exclusivo para os idosos iria em muito contribuir para
a efetiva implantação desse Estatuto.

Sugerimos que o Estatuto seja levado às salas
de aula, lócal onde formamos a nossa infância e ju
ventude - o idoso do amanhã - para que essas pes
soas que ajudaram a construir o hoje não mais sejam
vistas como objetos que já não têm qualquer papel
social a desempenhar, afinal, dadós do estudo Como
Vive o/doso Brasileiro, elaborado pelo IPEA -Institu
to de Pesquisa Econômica Aplicada, revelam que os
idosos no Brasil estão cada vez mais aptos e propen
sos a exercer uma atividade que lhes ocupe pelo me
nos 40 horas semanais.

Sugerimos também que sejam desenvolvidas
campanhas de conscientização, para que nossa soci
edade perceba os idosos como sábios e conselhei
ros, portanto, úteis. Como afirma Fernando Coruja,
um dos autores do estatuto: "Valores milenares, cultu
rais, éticos, que não precisam estar em nenhuma lei
para serem seguidos".

Considerando que já foi aprovado projeto do
Deputado Maurício Rabelo definindo 2004 como Ano
da Mulher e que tramitam nesta Casa projeto de lei
definindo 2005 como o Ano do Turismo e o Projeto de
Lei n° 3.511, de 1997, de autoria do Deputado Arnal
do Faria de Sá, instituindo a data de 1° de outubro
como o Dia do Idoso, estamos aproveitando para de
dicar o ano de 2006 para os idosos do nosso País.
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Para tanto contamos com a colaboração dos nobres
colegas.

Finalizando, prestamos uma homenagem às en
tidades voltadas para o atendimento dos idosos, a
exemplo do Lar de Betânia, que funciona em quase
todas as grandes cidades do País, lembrando que o
Senhor Deus espera de nós que façamos justiça:
"Aprendei afazer o bem; buscai a justiça, acabai com
a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da
viúva" .(Isaías 1:17) e "não desamparemos nossos
idosos" (10 Timóteo 5:1).

Muito obrigada.
OSR..CARLOS NADER -Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ..... Tem

V.Exa.a palavra.
O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no
próximo domingo, o Brasil comemora mais um Dia da
Independência, data cujo significado vai muito além
dastradicionais paradas de 7 deSetembro, dos desfi
les cívico~militares;data que deve servir para desper
tar emtodos os brasileiros, mais especialmente nos
homens públicos deste País, o compromisso de lutar
por um Brasil verdadeiramente independente, do qual
nosso povo possa orgulhar-se.

Nosso. Brasil evoluiu muito nos últimos anos.
Conquistamos urna. saúde melhor, reduzimos a eva
são escolar, diminuímos a mortalidade infantil. Erradi
camos doenças que matavam milhões de brasileiri
nhos aindanainfância. Demos exemplos mundiais no
combate àAIDS e ao tabagismo.

Temos um parque industrial moderno, empre
sas de primeira linha, capazes de competir em igual
dade d~c()ndiçõescomomundo inteiro, em qualida
dee. eficiência. Nossa agricultura é vigorosa, bate re
cordes de. produção e nos rende divisas volumosas
na balança comercial. Enfim, o Brasil avançou muito.

Ainda assim temos pela .. frente desafios imen
sos, os quais não nos podemos furtar de combater
todo dia, toda hora, para melhor qualidade de vida do
povo brasileiro.

Todos os avanços que tivemos são, em boa par
te, ofuscados pela nossa crônica dificuldade em dar
rumo a noSsa economia, em fazer o País crescer, ge
rar novos empregos, trilhar O rumo do desenvolvimen
to. E sofremos as conseqüências. Milhões de brasilei
ros aindá.vivem amargem de todo o progresso que o
País conquistou.

Milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da
pobreza, passam fome. Milhões de brasileiros sentem

na pele a humilhação do desemprego. A saúde, que
avançou, ainda não alcança, lamentavelmente, uma
considerável parcela do povo brasileiro, que sofre no
serviço público para conseguir marcar um exame ou
realizar uma cirurgia, por mais simples que seja.

Ternos também uma preocupante fatia do nosso
povo vivendo em condições subumanas, porque nos
so País não conseguiu investiro necessário em mora
dia. Temos o desafio de criar oportunidade para os jo
vens, afastando~os do.crime, da violência.

Precisamos trabalhar muito para proporcionar
aos idosos velhice digna, respeitada, resgatando
sua auto-estima. Temos que combater o preconcei
to, que ceifa oportunidades, relega brasileiros a se
gundo plano. Precisamos, com urgência, garantir o
acesso de todos aeducação em todos os níveis, in
vestindo o ma.is que pudermos, porque ela é a base
da cidadania.

Necessitamos de programas que visem integrar
os deficientes à sociedade, para que se sintam, efeti
vamente, parte dela. Enfim, o Brasil precisa que cada
um de nós pense coletivamente, trabalhe em seu be
nefício,em prol dos menos favorecidos, daqueles que
estão, de alguma forma, alijados dos avanços que ti
vemos nas últimas décadas.

E para isso, Sr. Presidente, é fundamental que
os homens públicos do nosso Brasil percebam a im
portância que têm suas ações, que devem estar sem
pre voltadas para a coletividade. O espírito. público
deve nortear as ações de todos nós, para que possa
mos, de verdade, fazer com que cada umde nossos
compatriotas se sintam não apenas no dia 7 de Se
tembro, mas em todos os dias do ano, brasileiros, ver
dadeiramente brasileiros, com muito orgulho, com
muito amor.

Muítoobrígado.
O SR. ÁTILA LINS - Sr. PresidentEI, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. tem a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (PPS - AM. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. quero regis
trar com satisfação os entendimentos mantidos on
tem pela Liderança do Governo cOm Governadores,
Prefeitos e empresários que proporcionaram ganhos
para a Região Norte e permitiram a aprovação da re
forma tributária em primeiro turno.

O Amazonas foi contemplado com a prorroga
ção por 10 anos da vigência dos incentivos fiscais
concedidos à Zona Franca de Manaus, o que estimu
lará investidores a atuar novamente na região. Havia
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visível retração de investimentos em razão do prazo
previsto para extinção da Zona Franca de Manaus,
anteriormente fixado em 2013.

Não foi só isso, Sr. Presidente. Foi criado o Fun
do de Desenvolvimento Regional, que permitirá a de
soneração das exportações para Estados, e concedi
da participação nos recursos da CIDE a Estados e
Municípios.

Portanto, os Municípios também foram contem
plados na reforma tributária, na medida em que lhes
foi destinado determinado percentual dos recursos da
CIDE, o que lhes permitirá aumentar um pouco a arre
cadação e sair da lamentável situação em que se en
contram, em decorrência da redução do FPM e de ou
tras dificuldades, como, por exemplo, a enfrentada
pelo Amazonas em relação ao ICMS.

Repito: registro com satisfação os entendimen
tos havidos com autoridades governamentais, que
proporcionaram ganhos para Estados e Municípios
da Região Norte do País e possibilitaram a aprovação
da reforma tributária no primeiro turno.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANDlRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero somar-me às manifestações de solidariedade
ao Ministro Humberto Costa, que se repetem na Câ
mara dos Deputados e certamente no Senado Fede
ral, e pela representação de todas as entidades que
estiveram na Casa ontem.

É muito estranho que diariamente se repitam na
imprensa acusações e agressões ao Ministro, algu
mas por má-fé, certamente em nome de interesses
não confessáveis; outras talvez por desinformação.

O Ministro Humberto Costa e sua equipe, que
também tem sido atingida por matérias divulgadas
pela imprensa, devolveram ao País o que não temos
há algum tempo: valorização do Sistema Único de
Saúde, redemocratização da gestão do Ministério,
com participação de outros níveis e também do Con
selho Nacional de Saúde, e luta permanente por obten
ção de recursos, por consideração do lado humano
na prestação de serviço público no setor de saúde e
por viabilização de atendimento de qualidade.

O Ministro Humberto Costa não discrimina for
ças políticas, tem adotado postura muito aberta em
seu Ministério e, com sua equipe, tomado iniciativas
muito importantes para a saúde Publica brasileira.

Realço, inclusive, que a tentativa de estender
para sua equipe a agressão ao Ministro em razão da
política adotada com relação ao SUS chegou hoje 
espero e acredito que por desinformação - a atingir o
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estraté
gicos, que lida com a área de assistência farmacêuti
ca e tem prestado grande contribuição ao Ministério
da Saúde, apostando não apenas em pesquisa em
ciência e tecnologia, em articulação com instituições
que olham para o futuro do Brasil, mas também em
assistência farmacêutica.

Não há por parte do Secretário José Alberto
Hermógenes, cuja competência, caráter probo e ínte
gro e história de profundo compromisso com o setor
público e com a saúde do povo brasileiro conheço
bem, nenhuma resistência ao projeto Farmácia Popu
lar. Ao contrário, foi exatamente a sua Secretaria,
mais precisamente o Departamento de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, dirigido pelo
Sr. Norberto Rech, que elaborou o projeto Farmácia
Popular. Inicialmente polêmico devido a seu formato,
a proposta acabou por mostrarcse justa e viável, es
pecialmente se considerado o texto da reforma tribu
tária, que estabelece alíquotas mínimas para medica
mentos de uso humano.

Considero muito ruim que jornalistas - repito,
muitos por desinformação - ataquem Publicamente
pessoas da mais alta dignidade, do mais alto espírito
público, da mais alta competência, tais quais José
Alberto Hermógenes e sua equipe, e tentem desgas
tar permanentemente a imagem do Ministro da Saú
de, que, repito, com participação de toda a sua equi
pe, reintroduziu no Ministério clara linha de defesa do
Sistema Único de Saúde.

Tenho certeza de que o Presidente Lula mante
rá o Ministro e sua equipe, na medida em que a políti
ca adotada pelo Ministério repõe nos trilhos os com
promissos assumidos em campanha pelo Presidente
diante do povo brasileiro.

Quero também solicitar ao Presidente Lula, ao
Ministro da Fazenda e a todos os Líderes de partidos
da Casa que dêem, de fato, grande apoio ao Ministé
rio da Saúde. E isso se faz resolvendo as distorções
do veto à Lei de Diretrizes Orçamentárias na Lei
Orçamentária Anual, na parte que trata da saúde. Da
maneira como está, a área da saúde perde 4 bilhões e
477 milhões de reais no Orçamento de 2004, consti
tuindo péssima referência para gestões estaduais e
municipais pelo não-cumprimento da Emenda Consti
tucional n° 29 e da própria Constituição. Portanto,
apoiar de fato o Ministro Humberto Costa significa
dar-lhe recursos que lhe possibilitem executar políti-
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cas justas e viabilizar o fortalecimento do Sistema gradação dos solos, dos recur~oshídricos:_da v~~eta-
Único de Saúde. ção e da biodiversidade ocorrida nas regloes an,d~s,

semi-áridas e subúmidas secas, resultante de vanosEsta Casa, incluída a base governista, tem imen- . .
LDO fatores, entre eles as variações climáticas e as ativl-

sa responsabilidade na derrubada do veto à , ga- dades humanas", a desertificação é um processo que
rantindo na Lei Orçamentária dotação de recursos em

. . - b '1' ·J·á ating.e cerca de um terç.o da.supe.rfície terr-estre, e.s.-cumprimento ao que determina a ConstitUlçao rasl el- . .
'b'l't d -o do MI'nl'ste'rl'o da Sau'de palhando-se por.aproximadamente 100 palses. E.stl-ra, POSSI "an o a aça .. . d

OI' . ma-se quea cada minuto 12 hectares e terra viremMuito obrigada, Deputado Inocêncio Ivelra. deserto no mundo;

O SR. FEU ROSA-, Sr. Presidente, peço a pala- No Brasil, a principal área susceptível aos pro-
vra pela ordem. cessos da desertificação situa-se no Polígono das

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Secas, que compreende a quase totalidade do ~or-
V.Exa. a palavra. deste brasileiro e parte do norte do Estado de Mmas

O SR. FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem. Sem Gerais. O fenômeno afetauma área de 1.085.000 qui-
revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero deixar re- lômetros quadrados, equivalente a cerca de 13% do
gistrado que ontem houve reunião da Comiss~~ de território nacional, onde vivem aproximadamente 29
Preservação do Vale do Rio Doce, da qual partlclpa- milhões de pessoas. Ou seja, 17% dos brasileiros são
ram o Presidente do Comitê do Vale do Rio Doce e o atingidos por esse fenômeno, que, além de extrema-
Prefeito de Governador Valadares, João Fassarella, mente danoso ao meio ambiente, diminui a capacida-
ex-Deputado FederaL Também participaram da reu- de produtiva da terra e reduz profundamente a quali-
nião representantes da Federação das Indústrias de dade de vida da população atingida.
Minas·Gerais e do Ministério do Meio Ambiente, bem Dados divulgados pelo Ministério doMeio Ambi-
como Deputados das bancadas federais dos Estados ente indicam que a desertificação vemerodindo e
de Minas Gerais e do EspíritoSanto. comprometendo seriamente a região semi-árida, tor-

Essa reunião trouxe bons prognósticos, e foi nando-a cada vez mais empobrecida. Consideran-
muito importante ter-se realizado aqui em Brasília. do-se a classificaçãogradativa de moderado, grave e
Haveremos .de colher os frutos dessa iniciativa na muito grave, o fenômenoatinge de forma muito grave
preservaçãoe nasalvação da Bacia do Rio Doce, nos 98.595 quilômetros quadrad9s, o quecorresponde a
Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. cerca de 10% do semi-árido brasileiro. Além desses,

Quero ainda registrar, Sr. Presidente, uma notí- os estudos revelam que 81.870 quilômetros quadra-
cia sobre a visitada Ministra Dilma Rousseff ao Espí- dos já estão sendo afetados deforrnagrave.
rito Santo na semana passada, quando S.Exa. deixou Essas são as nossas terras mais suscetíveis à
claro que a escolha do loca/da refinaria será uma de- desertificação.

cisão técnica. No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
Prevê-se a construção de uma refinaria no Nor- tados, a forma de ocupação do território nacional,

deste e outra no Sudeste, ambas na costa, e, segun- com a destruição de florestas nativas pelo desmata-
do a Ministra, essa última seria escolhida por decisão mento e acondução inadequada de atividades eco-
técnica. nômicas, tem provocado inúmeros problemas ambi-

Temos certeza de que a Sra. Dilma Rousseff e o entais, facilmente observáveis na destruição da biodi-
Presidente Lula manterão a palavra dada. Tanto a refi- versidade, na diminuição da disponibilidade e deterio-
naria doSudeste quanto a do Nordeste serão objeto de ração da qualidade dos recursos hídricos, noassore-
decisão técnica, e não de escolha política, caso em que amento de rios e reservatórios e nas perdas físicas e
certamente haveria perturbação dos grandes interes- químicas dos solos. Dessa forma, alérndo sertão nor-
ses nacionais na área de energia e de petróleo. destino, a desertificação já atingiu outras áreas, como

Obrigado. Alegrete e São Gabriel, no Rio Grandedo Sul, e algu-
OSA. LEÓNIDAS CRISTINO - Sr. Presidente, mas clareiras em Santa Catarina, Paraná, Mato Gros-

peçoa.palavra pela ordem. so, Goiás e Rondônia.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Na implementação do Plano Nacional deComba-

V Ex ·· I te à Desertificação - PNCD, do Ministério do M.eio. a.a pa avra.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pela Ambiente, foram identificadas outras áreas com sinais

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- intensos de degradação, denominadas núcleos de de-
dente, Sras. e Srs. Deputados, definida como "a de- sertificação, perfazendo uma superfície de 18.743,5
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quilômetros quadrados. São elas: Gilbués, no Piauí, Ira
uçuba, no Ceará, Cabrobó, em Pernambuco, e Seridó,
entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba.

As causas da desertificação no semi-árido do
Nordeste são, de forma geral, as mesmas das de ou
tras áreas do planeta, como o uso inadequado dos re
cursos e práticas impróprias de uso do solo. No caso
brasileiro, não se pode deixar de citar outras práticas
danosas, como as queimadas, a mineração com utili
zação de dragas, o uso indiscriminado de agrotóxi
cos, a salinização das áreas de irrigação, a poluição,
o manejo inadequado do solo e a exploração equivo
cada dos reservatórios naturais de água.

No semi-árido nordestino, nobres colegas, a de
sertificação constitui o mais grave problema ambien
taI. A alta densidade demográfica da área - 20 habi
tantes por quilômetro quadrado -, se comparada à
média de outras regiões semi-áridas no mundo, so
brecarrega o ambiente. As práticas primitivas de uso
do solo, associadas em geral a um sistema de propri
edade da terra altamente concentrado, traz graves
problemas de ordem socioeconômica, potencializa
dos pela ocorrência de secas periódicas.

Desde 1993 esse tema é objeto de considera
ção por parte de ONGs e do Ministério do Meio Ambi
ente, resultando em acordo de cooperação assinado
com o Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento - PNUD. O Brasil, como signatário da
Convenção das Nações Unid.as de Combate à Deser
tificação, demonstra formalmente seu compromisso
de buscar implementar o Plano Nacional de Combate
à Desertificação - PNCD.

Gostaria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
de poder confirmar em breve que o Governo Federal
se preocupa de fato com essa questão, haja vista que
as ações do Governo anterior foram pífias. É urgente
a adoção de políticas Publicas adequadas às ques
tões ambientais das áreas suscetíveis à desertifica
ção, políticas que reflitam claramente os preceitos do
desenvolvimento sustentável.

O modelo de gestão dos recursos naturais ado
tado pelo Governo deve, portanto, considerando a
gravidade do problema no Brasil, abranger ações
comprometidas com os princípios da Convenção
das Nações Unidas para o Combate à Desertifica
ção. Isso contribuirá decisivamentepara a promoção
do desenvolvimento econômico sustentável do
semi-árido.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, retorno à tribuna desta insig
ne Casa de leis para reportar-me ao processo de
apreciação da reforma tributária, em que se observou
o comportamento coerente da bancada fluminense
no voto majoritário favorável à matéria, em uma de
monstração de que a representação do Estado do Rio
de Janeiro na Câmara Federal apresenta condições
de promover a união e o consenso entre seus pares.

Minha posição e a de meus colegas Parlamen
tares do Estado do Rio foi fruto da compreensão de
que o texto votado, embora não seja o ideal, apresen
ta avanços importantes, principalmente no que tange
ao fortalecimento dos Municípios e ao processo de
desoneração de atividades produtivas, por exemplo.
Entendemos que muito ainda háde ser feito para mo
dernizar a estrutura tributária brasileira, mas confia
mos nesse primeiro passo que foi dado na Câmara
Federal e no seu potencial para a produção de resul
tados positivos.

Lamentamos, entretanto, que a emenda de mi
nha autoria e outras apresentadas por colegas flumi
nenses não tenham sido inseridas no texto do relató
rio final votado para corrigir a distorção que represen
ta a incidência do ICMS sobre operações com petró
leo no destino, ou o local no consumo, e não na ori
gem, ou o lugar da produção, um regime de exceção
que se perpetua ao longo dos anos, impondo prejuí
zos imensuráveis à população do Estado do Rio.

Tenho pautado minha atuação parlamentar na
veemente defesa dos interesses do Estado do Rio de
Janeiro, principalmente dos Municípios que com
põem o interior fluminense, nas regiões centro-norte,
norte e noroeste, sem em momento algum me distan
ciar do que considero relevante para o fortalecimento
da economia e do desenvolvimento social do Brasil.

Ao mesmo tempo, não posso relacionar-me
com o Governo Federal do mesmo modo equivocado
como o fizeram os partidos de oposição na gestão
passada, como o PT, que hoje exerce o Poder Central.
Não posso agir com irresponsabilidade e votar contra
a reforma tributária depois deter passado todos os
meus mandatos nesta Câmara Federal defendendo
alterações para este País.

Em reunião com a Governadora do Estado do
Rio, a Sra. Rosinha Matheus, discutimos a necessida
de da união da bancada fluminense em torno da apro
vação da reforma tributária para que se pudesse ob-

-------------- ---------------- -~~
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ter no Senado Federal melhor chance de êxito na
aprovação de Lima emenda que permita a troca das
garantias com o Banco Itaú por royalties, abrindo-se
um credito extra de R$400 milhões. Avalio essa inicia
tiva do Governo fluminense como um esforço de ate
nuar os irreparáveis danos à sua economia, mas pen
so que esta Casa de leis deve voltar a discutir a taxa
ção de petróleo e de energia no destino, para que
possamos contar com um modelo fiscal mais enxuto,
unificado.

Respeitamos a postura do Governo do Estado
do Rio de Janeiro de mobilizar a bancada fluminense
no sentido de dar à reforma tributária um corpo que
não assegure apenas ganhos restritos para a União,
mas tambem atenda aos demais entes federativos, os
Municípios e osEstados, assegurando a harmonia na
manutenção do pacto federativo.. Entretanto, mante
nho a minha opinião de queo apoio às reformas cons
titucionais se deve em função do comprometimento
que tenho como crescimento do.·País, com a promo
ção das condições para que cada brasileiro tenha
acesso a educação, saúde, trabalho e alimentação,
revendo-se o papel do Estado paternalista e mera
menteassistencialista e garantindo-se ao cidadão a
estrutura necessária para que possa crescer junto
com a Nação, com força e soberania.

Desejamos honestamente que o Governo Federal
consiga ~stabelecer uma política nacional amparada
pela novaestrutura tributária que se desenha a partir
da reforma, capaz de apoiar o pequeno e o microem
presário, de auxíHaro industriéd nacional, e hábil o su
ficiente para incentivara ampliação do consumo inter
no na?íonal, sem necessidade de excluir o potencial
do mercado de exportações.

Ao ehcerrar este. pronunciamento, gostaria de
ressaltar meu compromisso não só com o Estado do
Rio de Janeiro, .. mas. com o Brasil, na apreciação de
materiasque impliquem·transformações de fato, que
forneça~ ao país tim ambiente propício a um novo
tempo de prosperidade.

Êr~oque tinha a.dizer.
O SR. COlBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a paJavrapelaordem.
O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa.apalavra.
O~R..COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or

dem. Semre',,(isão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Depqta.dos, registro que esta Casa viveu entre a
tarde13.h9ite de ontem e a madrugada de hoje um
grande momento. Avançamos, se. não rumo ao ideal,
em direçaoao possível. Durante os 8 anos do Gover-

no Fernando Henrique não se conseguiu realizar a re
forma votada ontem.

Sem dúvida alguma avançamos. A Bahia foi
uma das grandes vencedoras, como a maioria dos
Estados brasileiros. E esse· avanço. foi alcançado a
partir de negociações realizadas aqui, na Câmara
dos Deputados, com a ajuda de outrosatores que in
fluenciaram a votação ocorrida ontem.

Essa vitória n.ão e apenas do Governo Luiz Iná
cio Lula· da Silva,· mas sim· da sociedade brasileira,
com suas qualidades e imperfeições. Ontem vivemos
um momento que deveremos efetivamente comemo
rar.

Por outro lado, temos de ter todo o cuidado,
quando da aprovação dos destaques, para não preju
dicar o consumidor brasileiro. Trabalharei pela apro
vação de.2 destaques,os que defendem que não inci
da ICMS sobre medicamentos nem alimentos da ces
ta básica. Se esses destaques forem aprovados, va
mos ajudar muita gente neste País.

Quero ainda informar que hoje, na Comissão de
Orçamento, resolvidas algumas pendências com o
Tribunal de Contas da União, foi votada a liberação de
recursos para o metrô de Salvador, na linha Calçada 
Paripe.

É o que tenho a dizer.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem à noite, ao término da votação, °Presidente João
Paulo Cunha convocou todos nós para estarmos hoje
aqui às 11h30min, para·procedermos à votação dos
destaques.

Pergunto a V.Exa. se efetivamente vamos votar
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sr.
Deputado, às 13h - V.Exa. não estava presente-,
como não houve quorum para deliberação da
emenda constitucional, a Presidência cancelou a
Ordem do Dia.

O SR. ROBERTO BALESTRA - Muito obriga
do, Sr. Presidente.

O SR.· SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
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sidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadão que sou e
com a responsabilidade do mandato que me foi outor
gado por parcela da população brasileira, sinto-me no
dever de vir hoje a esta tribuna solidarizar-me com o
Ministro da Saúde, Humberto Costa, que vem enfren
tando a ira de setores que se sentem incomodados
com suas ações justas, politicamente corretas e coe
rentes.

Todos aqui sabemos como funciona o jogo polí
tico e como ele pode ser manipulado para atender a
determinados interesses que nem sempre são os da
maioria da população brasileira, às vezes até mesmo
contrariando os anseios do povo. À frente do podero
so Ministério da Saúde, o honrado Ministro Humberto
Costa vem procurando dignificar o nome que constru
iu em uma trajetória política exitosa. E dele não espe
rávamos procedimentos diferentes dos adotados.

Digo isso com conhecimento de causa, pois,
embora tenhamos sempre militado em campos opos
tos, mantivemos em todos os nossos embates políti
cos na Assembléia Legislativa de Pernambuco e aqui,
na Câmara dos Deputados, o respeito mútuo e uma
relação de amizade que me fez cada vez mais admi
rar esse jovem destemido e íntegro, sempre em defe
sa dos interesses maiores do povo que representa e
da Nação.

No último mês de julho, o Ministro Humberto
Costa formalizou, com o apoio dos Ministros da Jus
tiça, da Casa Civil e da Fazenda, a instalação da Câ
mara de Regulação do Mercado de Medicamentos,
que já começa a dar resultados positivos. Cerca de
560 medicamentos, desde o último dia 10 de setem
bro, tiveram seus preços reduzidos em até 30%.
Esses medicamentos são produzidos por laborató
rios que não cumpriram o pacto firmado entre o Go
verno e a indústria farmacêutica no final do ano pas
sado e reajustaram valores de venda além dos limi
tes permitidos.

O Ministro Humberto Costa, até pelo seu passa
do de lutas na área social, sabe que é necessária a
presença do Estado para regular o mercado farma
cêutico e impedir abusos. A intenção do Ministro foi
unicamente criar condições para evitar a oligopoliza
ção do mercado e para assegurar a disponibilização
de medicamentos à população, fortalecendo a políti
ca de genéricos.

Todos sabemos que medidas como essas não
agradam a poderosos grupos da indústria farma
cêutica.

Parece também que muita gente graúda ficou
insatisfeita com a decisão do Ministério da Saúde de
garantir maior qualidade, segurança e eficácia dos

produtos comercializados no mercado nacional. Fo
ram 18 resoluções da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, pelas quais, dentre outras con
quistas, estão sendo exigidos testes mais rígidos para
o registro de novos medicamentos e para readequa
ção dos que já estão no mercado. Medicamentos
como os homeopáticos também passarão a ter regras
para poderem ser comercializados, e as fórmulas
com mais de 4 associações terão de comprovar, por
meio de estudo clínico, sua eficácia e sua sinergia
para permanecer no mercado.

Quanto à polêmica no Instituto Nacional do Cân
cer, o INCA, esqueceram-se de informar que os 5 di
retores do órgão pediram afastamento do cargo por
estarem descontentes com a atuação da então Coor
denadora de Administração Zélia Abdulmacih, indica
da pelo então Diretor-Geral Jamil Haddad. Ao tomar
conhecimento do problema, o Ministro Humberto
Costa - utilizando-se de uma legítima prerrogativa do
cargo que exerce e sempre utilizada pelos mais res
peitados administradores públicos - enviou·ao INCA
o Diretor do Departamento de Atenção Especializada
da Secretaria de Assistência à Saúde, Arthur Chiora,
que já garantiu a normalidade do atendimento. A co
ordenadora Zélia foi exonerada por determinação do
Ministro e Jamil Haddad foi solicitado a continuar no
cargo, mas decidiu deixar a Diretoria-Geral.

Ainda por determinação do Ministro Humberto
Costa, a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde foi
transferida para o INCA e começou a acelerar a tramita
ção de cerca de 40 processos de aquisição que esta
vam praticamente paralisados. Esse·acúmulo de pro
cessos era uma das causas do desabastecimento.

É preciso enfatizar ainda que, para evitar a per
petuação em postos-chave de pessoas indicadas por
Governos anteriores, o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva assinou decretos estabelecendo novo estatuto e
regras para preenchimento de cargos em comissão e
das funções gratificadas da Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA. Esses decretos, como não poderi
am deixar de ser em um Governo eleito para promo
ver mudanças, abrem a possibilidade para que o titu
lar da pasta de Saúde nomeie os coordenadores regi
onais de unidades descentralizadas, mas deixando
claro que os ocupantes de cargos em comissão nes
sas unidades devem ser preferencialmente servido
res ocupantes de cargo efetivo no âmbito da Adminis
tração Publica Federal, uma decisão legal e correta.

E para garantir mais qualidade no atendimento
hospitalar pela rede SUS, o Ministério da Saúde, com
o apoio do Presidente Lula, está reajustando a tabela
de procedimentos de Média Complexidade em Hospi-
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tais e Ambulatórios em até 46%. Ao todo, o Governo
vai aplicar um adicional de R$330,48 milhões por ano,
ou R$27,54 milhões por mês, para viabilizar o aumen
to. O reajuste foi determinado diante da defasagem da
tabela, que vinha, agravando a crise financeira de di
versas unidades de saúde, principalmente nas San
t,as Casas e demais hospitais filantrópicos, onde as
dificuldades são maiores.

É por essas e outras medidas que o Ministro da
Saúde merece os aplausos da população e continua
a contar COm o respeito de todos os que acompanha
ram e acompanham a sua brilhante trajetória política.

Esta, Sr. Presidente, é a homenagem que Per
nambuco presta ao grande Ministro Humberto Costa.

Com 40 anos de vida Publica, já não me move a
vaidade política de criticar por criticar. As críticas são
sempre bem-vindas quando procedentes, mas po
dem ta.mbém servir de anteparo às mudanças que o
País está a exigir na complexa área da saúde, princi
palmente para.garantiro bom atendimento à grande
maioria da população, que precisa de um serviço pú
blico de saúde eficiente e ágil, cujos únicos beneficiá
rios deve ser aqueles que dele necessitam.

A SRA. PEFlPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoS - AC.
Pela ordem. Semrevisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje é um dia de alegria
para nós, da base do Governo, pela vitória alcançada
ontem, com a aprovação da reforma tributária. Infeliz
mente, os meus colegas de Parlamento, do PFL, não
ficaram para assistir à nossa vitória.

Quero dizer, Deputado Moroni Torgan, que
V.Exa.e os demais Parlamentares do PFL que saíram
daqui batendo portas são bem-vindos hoje. Ontem
mesmo eu lembrava uma música do Ara Ketu que di
zia o seguinte:

"Quem sai batendo a porta sempre
quer voltar.

Quem briga sem motivo nem quer se
parar. (...)

Eu sei que é complicado a gente se
entender.

Mas é o nosso jeito.
O que é que eu vou fazer?"

Essa é a nossa saudação de boas-vindas aos
colegas do PFL. Por favor, peço a V.Exas. que a re
transmitam ao Líder José Carlos Aleluia.

Sr. Presidente, quero trazer outra preocupação
que hoje mexe no bolso do povo brasileiro.

Se é correto afirmar que a PETROBRAS pro
duz, em média, 80% do petróleo que o País conso
me, o que significa mais de 1 milhão e 800 mil barris
diários, como explicar que, há anos, o preço do gás
de cozinha esteja sendo tabelado de acordo com o
dólar? Como se explica, Sr. President,e, que maté
ria-prima produzida no Brasil, o petróleo, estejaen
carecendo tanto o gás de cozinha que serVe a mi
lhões de brasileiros?

Estou colhendo, a partir de hoje, assinatura dos
Deputados para entrar com requerimento exigindo da
Ministra Dilma Rousseff que corrija essel falha que se
vem arrastando nos últimos Governos: o alto preço do
gás de cozinha. Nós exigimos que seja rebaixado o
preço do gás de cozinha, sob pena de o Brasil, daqui
a algum tempo, virar um verdadeiro fumacê e voltar à
época em que as pessoas, como acontece nos serin
gais da Amazônia, cozinhavam em fogão a lenha e as
panelas ficavam pretas de tanta tisna.

Ou a gente compra a briga agora, para que o
nosso Governo conserte o erro de Governos anterio
res, baixando já o preço do gás de cozinha, ou a fu
maceira vai se levantar no Brasil inteiro e vamos voltar
a cozinharà lenha.

Essa reivindicação é mais do que justa. Gostaria
muito que os Parlamentares desta Casa abraçasse
essa bandeira, para que o preço do gás de cozinha
baixe já. Sabemos que, dos derivados de petróleo, é
esse o que mais mexe no bolso do povo Ibrasileiro. To
dos os Deputados, no mínimo, já passaram pela ex
periência de, ao voltara suas bases, receberem pedi
dos do povo, ora, remédio, ora., dinheiro para comprar
gás de cozinha. Ou consertamos agora o erro que se
arrasta há anos e anos no Brasil ou não vamos dar
conta de derrubadas, a fim de retirar lenha para cozi
nhar.

Companheiros e companheiras, nobres Parla
mentares desta Casa, vamos juntos abraçar essa ca
usa. Vamos assinar esse requerimento de pedido de
rebaixamento do preço do gás decozinha. Não é jus
to termos 80% da matéria-prima.e pagarmos em dó
lar o gás de cozinha.

Bem-vindos, mais uma vez, colegas de Parla
mento, do PFL.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.



O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (POT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro que ontem, embora estivesse inscrito para falar,
não tive oportunidade de me manifestar quando da
votação de importante matéria, acontecimento acom
panhado por toda a Nação. Mas meu entendimento já
é conhecido: votei contra a proposta da reforma.

Reconheço que o Governo Lula teve coragem
de propor aquilo que Fernando Henrique não teve.
Esse é o mérito do Governo. É claro que temos inú
meras divergências em relação à proposta apresen
tada e à que foi aprovada. Daí a razão por que vota
mos contra. Mas não deixamos de reconhecer alguns
avanços importantes.

Por conta disso, desejo muito claramente falar
sobre 3 pontos. Primeiro: a reforma tributária para

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

O ministro Jorge Scartezzini, da 3° Se
ção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
decidiu, Ontem à noite, que Traficante Luiz
Fernando da Costa. O Fernandinho Bei
ra-Mar. vai permanecer, "em razão da Segu
rança Pública", no Centro de Readaptação
Penitenciária de Presidente Bernardes. inte
rior de São Paulo. O ministro se baseou no
recurso do Ministério Público do Rio contra
a decisão do juiz-corregedor de presídios de
São Paulo, Miguel Marques e Silva, que de
terminava a volta do traficante para o Rio.

Mesmo antes da liminar concedida por
Scartezzini que só será considerada definiti
va quando os outros nove ministros do STJ
julgarem o mérito -, o ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, afirmou que o reto
mo de Beira-Mar a Bangu 1 poderia atrapa
lhar o trabalho de combate ao crime organi
zado. Para o Ministério Público, a volta do
traficante representa ainda um risco à or
dem pública e à segurança do estado. "Esta
mos defendendo a sociedade do Rio", justifi-

BEIRA-MAR PERMANECE EM
PRESíDIO PAULISTA

STJ atendeu a pedido do Ministério Público do Rio
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O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem cou o procurador-geral de Justça. Antônio
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exa. a Vicente da Costa Júnior.
transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados de No Rio, mesmo encarcerado, Bei-
matéria Publicada hoje no jornal O Dia, do Estado do ra-Mar manteve o chamado "escritório do
Rio de Janeiro, em que foram tecidos elogios ao Mi- crime": da cadeia, controlava o tráfico e or-
nistro Jorge Scartezzini, da 38 Seção do Superior Tri- denava ações de terror pelas ruas.
bunal de Justiça, que decidiu, ontem à noite, que o Para o secretário de Administração Pe-
traficante Fernandinho Beira~Mar irá permanecer, em nitenciária do Rio, Astério Pereira dos San-
razão de segurança Publica, no Centro de Reabilita- tos. a transferência de Beira-Mar para Ban-
ção Penitenciária de Presidente Bernardes, no inte- gu 1 pode ser um risco para a vida do ban-
rior de São Paulo, ato que tranqüiliza a população do dido. "A segurança de ninguém está garanti-
Rio de Janeiro. da em Bangu. As celas são individuais, mas

Tal atitude vai ao encontro da posição adotada o banho de sol é coletivo. O estado tem que
pela Governadora do Estado do Rio de Janeiro e tam- dar segurança, mas isso é subjetivo", afir-
bém pelo Ministro da Justiça e pelo Ministro-Chefe do mou. Em julho, o traficante Márcio Amaro de
Gabinete da Casa Civil, que eram contra a transferên- Oliveira. o Marcinho VP. foi morto dentro de
cia de Fernandinho Beira-Mar para aquele Estado. Bangu 3. Em setembro do ano passado. Bei-

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade ra-Mar liderou rebelião em Bangu 1, que re-
para solicitar que meu pronunciamento seja divulga- sultou na morte de quatro presos rivais, en-
do pelos meios de comunicação desta Casa e pelo tre eles Emaldo Pinto de Medeiros, o Uê.
programa A Voz do Brasil. No recurso. Antônio Vicente alegou que

o juiz de São Paulo não tinha atribuição para
determinar a volta, pedido feito pelo advogado
Paulo Cuzzio. Antônio Vicente disse que a
Justiça Paulista, ao contrário do que afirmara
Marques e Silva, aceitou Beira-Mar quando.
em julho, o juiz Paulo Eduardo de Almeida
Scrci pediu o processo de execução penal à
Vara de Execuções Penais que. ontem. trans
feriu para Thomaz Bastos a decisão de onde
Beira-Mar deve cumprir pena.
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mim tinha que simplificar a cobrança dos muitos tribu
tos que temos hoje, o que ela não fez. Temos o impos
to do imposto; a mãe do imposto; o pai do imposto; o
avô do imposto; o imposto sobre imposto e assim por
diante.

O segundo aspecto é que não queremos o au
mento dos tributos, mas, sim, da arrecadação. Na re
forma, há certo viés de aumento de tributos.

Em terceiro lugar, o que queria e não viem ple
nitude é a partilha das receitas Publicas neste País:
um pouco para os Estados, um pouco paraos Municí
pios e um pouco para a União. Os Municípios têm ta
refas, deveres e obrigações e não têm recursos para
tanto.

Aliás, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
próxima semana Municípios de todo o Rio Grande dó
Sul estarão aqui em Brasília, representados por seus
Prefeitos e. Vereadores, para reivindicar uma verda
deira reforma tributária. Uma reforma de verdade, que
revise a centralização dos recursos na União, em de
trimento dos Estados e dos Municípios, que registram
queda de arrecadação da receita do ICMS e FPM em
mais de 250/0. Os Prefeitos alegarnque a receita muni
cipal está minguando, enquanto as despesas fixas
aumentam, e que há necessidade de cumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A suspensão das atividades, que poderíamos
chamar dê~reve,ocorridasem Prefeituras de todo o
Brasil, é um gesto emb.lemático de desespero, pois, a
grande maioria dos administradores municipais estão
reduzidos a gerentes detolhade pagamento. Muitas
Prefeituras não têrr dinheiro nem para comprar com
bustível.· E essa situação é extremamente importante
neste momento em que aCâmara vota a reforma tri
butária.É a oportunidade de discutirmos o pacto fede
rativo,com firedefiniçãode atribuições entre União,
Estados e Municípios. Sem a redistribuição das recei
tas e responsabilidades, a reforma tributária será
apenas umajuste fiscal ou um pretexto para ajudar o
Governo Fêderal a fechar suas contas.

Os Municípios discordam da atual proposta de
reforma tributária, defendida peh Governo e pelos
Estados, que teria ~1T'l impacto neutro, ou seja, a re
produção do sistema atual de divisão do bolo da arre
cadação. Uma pr~vac1issoé.queaparticipação dos
Municípiosna rendatriblJtária nacional caiu de 20%
em 1988, para 13%eIT'l2002. A queda deve-se à es
tratégia do Governo Federal, que tem optado pela
criação de taxas como forma de aumentar a arreca
dação, sernrealizar apartilha com Estados e Munici
pios, obrigatória nO caso de impostos. Até 1988, as
principais receitas da União eram o Imposto de Ren-

da e Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
mas hoje representam apenas .30%. Já a receita com
taxas, como a CPMF, a COFINS e outras, respondem
por 70%.

E esta tem sido uma das minhas lutas nesta
Casa. Desde 1999, quando participei da votação da
prorrogação da CPMF, pela primeira vez, venho de
fendendo a divisão dos recursos arrecadados. É in
justo dar percentual menor para os Municípios pois,
com a municipalização dos serviços de saúde, os en
cargos sobre os mesmos ficaram muito mais pesa
dos.

Apresentei emenda à reforma tributária defen
dendoa divisão da CPMF, que garanta 0,08% para os
Estados e 0,08% para os Municípios, ficando 0,22%
para a União.

Temos de lutar para que os recursos da CPMF,
que devem ser gastos em saúde, sejam destinados
para onde realmente são necessários, ou seja, nos
Municípios.

Em que local está o doente? No Município. Em
que local está o hospital e o medicamento para curar
o doente? No Município. E o dinheiro? Também está
no Município, Sr. Presidente, Só que, quando o doente
precisa do remédio e vai atrás do dinheiro, ouve a se
guinte resposta: "O dinheiro estavaaqui, mas agora
mesmo passou o caça-níqueis chamado CPMF e le
vou o dinheir'o para Brasília". O doente, então, fica
mais doente por conta do dinheiro que não tem para
curar sua doença e acaba morrendo de tédio. Isso é
lamentável.

Este Parlamento tem o dever de juntar-se a essa
luta. É o que as populações dos milhares de Municípi
os brasileiros esperam de seus representantes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informa que o painel eletrônico valerá
para a sessão da tarde, pois não haverá Ordem do
Dia; será apenas uma sessão de debates.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, felicito esta Casa na sua tota
lidade pela discussão democrática havida ontem. Pa
rabenizo ainda os· 378 Deputados que aprovaram a
PEC n° 41. Falta ainda a apreciação dos seus desta
ques e complementos.
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Sr. Presidente, na noite de ontem, perplexa, ouvi
companheiros defenderem a não-tributação, nas
quantidades apresentadas na PEC n° 41, daqueles
que neste País detêm fortunas e ótima de qualidade
de vida, daqueles que não convivem com os proble
mas da área de saúde da mesma maneira que os po
bres, tanto os do campo como os das periferias das
cidades. Há pouco a Deputada Vanessa Grazziotin
afirmou que no passado esses mesmos Parlamenta
res nada disso diziam neste plenário.

A PEC n° 41, que o atual Presidente enviou a
esta Casa, contém no seu bojo a isenção de impostos
para os produtos da cesta básica, entre outras medi
das. Ora, a grande maioria da população pobre deste
País será beneficiada por esse dispositivo.

Acompanhei por 11 anos a vida Publica do
ex-Governador e atual Senador Capiberibe, pelo
PSB: 1 mandato de Prefeito e 2 mandatos de Gover
nador no Amapá. Sr. Presidente, os Executivos muni
cipais e estaduais são tímidos e medrosos. Eles não
arrecadam por temor de perder voto. Observem que
esse não foi o caso de Capiberibe, que arrecadou,
sim, e melhorou os índices de desenvolvimento hu
mano medidos pelo IBGE, pelo PNUD e por outros or
ganismos que fazem no País o levantamento da quali
dade de vida, do IDH e de outros indicadores sociais.

A arrecadação no meu Estado aumentou nos úl
timos 2 anos,e muitíssimo, como resultado do alto ín
dice de desenvolvimento que apresentamos.

Sr. Presidente, a reforma é um grande passo
para que a obrigação da arrecadação já existente e
da nova que está sendo criada venha a concretizar-se
e os dirigentes tenham recursos financeiros para tor
ná-Ia mais igualitária, melhorando a divisão dessa
contribuição, cobrando-a de forma mais justa.

O temor da perda de votos deve ser superado
pelosPrefeitos, pelos Governadores e pelo Presiden
te da RePublica, porque à medida que é beneficiado o
povo responde com o voto "sim". Nossa população
com certeza terá em retorno, antes do voto, melhores
serviços de saúde, educação, segurança e incentivos
da SUDAM, da SUDENE e do BNDES, para o
bem-estar de todos.

Para concluir, Sr. Presidente, reafirmo, porque já
disse isso nesta Casa, que o Sistema S nacional 
abrangendo as Confederações Nacional da Indústria,
do Comércio e outras - conta com R$ 7 bilhões anua
is, enquanto o Ministério do Trabalho dispõe de R$70
milhões no orçamento anual. Ora, como o FAT vai for
mar trabalhadores no País para inseri-los no mercado
de trabalho, sem que haja tortuosidade nesse cami-

nho, com o dinheiro indo para outros lados? Será que
isso está correto?

Sr. Presidente, a reestruturação é, sim, neces
sária. Os incentivos devem ser aplicados com corre
ção e divisão justa nos diferentes segmentos da so
ciedade. Só assim poderemos ver o País crescer e
entrar na era da modernidade, em vez de os recursos
das agências que incentivam o desenvolvimento regi
onal serem desviados para outros caminhos.

Os 513 colegas Deputadas e Deputados desta
Casa sabem muito bem que é verdade o que digo
neste momento.

Muito obrigada.
O SR. CORONEL ALVES - Sr. Presidente, Depu

tado Inocêncio Oliveira, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desde
ontem à tarde e pela madrugada de hoje, estivemos vo
tando nesta Casa o primeiro turno da reforma tributária.
Muito ouvi e muito aprendi naqueles momentos. Mas
aprendi muito mais, Sr. Presidente, com a forma ampla
e irrestrita na condução dos trabalhos desta Casa, na
pessoa do Presidente João Paulo Cunha, e de VExa.
que estava a seu lado para auxiliá-lo.

Tenho origem militar - dizem que os militares
são muito duros, a chamada ditadura - e fiquei pasmo
quando ouvi Parlamentares acusarem nosso Presi
dente, João PauloCunha, de ditador. Porém, aqueles
que possuem amplos conhecimentos nesta Casa afir
maram justamente o contrário sobre a posição de
S.Exa. ontem na condução dos trabalhos, que en
grandeceu meu aprendizado de cidadão e de político.

Aproveito a oportunidade para abordar o proble
ma da liberação de recursos para as rodovias federais
brasileiras. O Amapá possui apenas duas, a BR-156 e
a BR-210, que se encontram até hoje com as obras
paralisadas e são fundamentais para alavancar o de
senvolvimento do Estado.

Sr. Presidente, estamos no mês de setembro e
até hoje não foi liberado o recurso da situação emer
gencial de fevereiro, e a região está prestes a entrar
no período das chuvas.

Portanto, apelo para o Presidente Lula, para os
Ministros José Dirceu e Antonio Palocci no sentido de
que se empenhem com carinho e afinco na liberação
desses recúrsos.

Muito obrigado pela gentileza, Sr. Presidente.
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MURllO ZAUITH (PFL - MS. Pelaordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago ao Plenário a posição do PFL na vo
tação do relatório da reforma tributária. A nobre Depu
tada Perpétua Almeida nos cumprimentou ontem pelo
fato de não termos participado da votação. Estamos
muito à vontade ao fazê-lo, Deputada Perpétua
Almeida - e V.Exa. faz parte da base aliada -, porque
as duas propostas de reforma trazidas a esta Casa
pelo Governo Lula foram elaboradas em churrascos
na Granja do Torto.

No que diz respeito à reforma da Previdência, o
povo saiu perdendo com a taxação dos inativos e a re
dução do valor das pensões. das viúvas. Ontem, em
face do aumento da carga tributária, novamente o
povo perdeu.

O PFL, portanto, se houve muito bem ao não
participar da votação do relatório e marcarposição na
data de ontem, quando abandonou o plenário desta
Casa.

O partido teve razões de sobra para tomar tal
atitude: a sessão da Câmara destinada a apreciar o
relatório foi aberta às 10h30min, o texto final conten
do as emendas aglutinativas, porém, só chegou ao
Plenário da Casa porvolta das 23h1Omin. O PFL pon
derou quenão seria possível se posicionar sobre ma
téria a respeito da qual não tinha conhecimento.
Como, sem conhecer o texto, o partido poderia mani
festar-sesobre tema da maior relevância para o Esta
do brasileiro? Sobretudo por tratar-se de proposta de
reforma tributária que obriga a população a pagar
maisimp0i;tos para receber, em contrapartida, a devi
da prestação de serviços por parte do Poder Público.

O PFL não viatempo hábil para apresentar suas
emendas e, assim sendo, não poderia participar des
sa falta de democracia. Mesmo assim, apelou para o
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
João Paulo Cunha, no sentido de que a votação fosse
adiada e que toda a Casa tivesse umpouco mais de
tempo para fazer uma avaliação do texto. Não foi ouvi
do. O Presidente, fazendo. uso de suas prerrogativas e
por ter a maioria, colocou o relatório em votação.

Não nos restou outra alternativa a não ser a reti
rada doplenário. O partido, em respeito a sua história,
não poderia ser cúmplice de atitude que configura
desrespeito ao Parlamento brasileiro.

Particularmente falando, Sras. e Srs. Deputados,
eu não poderia votar a favor de uma reforma que pre
judica o Estado de Mato Grosso do Sul.

Vários pontos do texto penalizam a economia
sul-mato-grossense. Em breve, haverá aumento de
desemprego e a consolidação, no cenário nacional,
de Mato Grosso do Sul como Estado simplesmente
fornecedor de produtos primários e comprador de
produtos industrializados.

Fatalmente isso vai acontecer, pois, na forma
como foi aprovada, a proposta retira do nosso Estado
a capacidade de legislar sobre seu principal instru
mento para fomentar a implantação de indústrias: o
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias -ICMS.

Somos conhecedores - e isso nãopodemos ne
gar - dos·esforços que o Governo Estadual tem feito
para atrair novas indústrias para o Estado. Mas, com a
aprovação da proposta de reforma tributária, isso se
tornará praticamente impossível pois o Estado não
mais poderá oferecer incentivos fiscais a essas em
presas. Ora, todos sabem que historicamente é muito
difícil se conseguir que empresas se instalem em lo
cais distantes dos grandes centros consumidores se
não forem atraídas por algum tipo de incentivo, princi
palmente o fiscal.

Não poderia eu, portanto, votar favoravelmente
a uma reforma que aumenta a carga tributária, e isso
pode ser comprovado em vários itens do texto. Como
exemplo, cito o fato de que ela iguala o ICMS para to
dos os Estados, mas para tanto usa a tari'fa mais alta.

Além disso, a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE, criada para fazer a com
pensação na variação de preços dos combustíveis no
mercado internacional, passar· a .ser efetiva. Hoje,
para cada litro de combustível comprado, o consumi
dor paga R$ 0,58. No momento em qUiS o Governo
propõe repassar 25% da arrecadação para os Esta
dos e Municípios, aumenta esse valor, amparado pela
lei, para R$ 0,80 por litro, um aumento de 72,5%.

A ContribuiçãO Sobre Movimentação Financeira
- CPMF; cuja alíquota cairia para 0,008% em janeiro
de 2004, fica prorrogada até 2007; com uma alíquota
de 0,38%.

Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e
Doações - ITCD será progressivo e poderá atingir
uma alíquota de 15%, admitida a diferenciação de alí
quotas nas transmissões por doação· em razão do
grau de parentesco. Assim, embora a herança seja,
em tese,· a mesma, parentes mais próximos recolhe
rão percentual diverso de parentes mais distantes.

Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos passará
também a ser progressivo em razão do valor do imó
vel e poderá ter alíquotas diferenciadas de acordô
com a localização e o uso desse imóvel.



43046 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Mais uma vez o Governo Federal impôs a sua
vontade sem dar a mínima atenção aos mais diversos
segmentos interessados no assunto, quer seja o pú
blico, representado pelos Prefeitos e Governadores,
quer sejao privado, representado pelos empresários,
que muito já têm contribuído, com grande sacrifício,
para que o Brasil viva momentos de estabilidade eco
nômica jamais vista em sua história.

Por isso, o PFL votou contra a reforma tributária.
Votou a favor do Brasil e do povo de Mato Grosso do
Sul.

Sr. Presidente, ao finalizar minhas palavra, soli
cito a V.Exa. seja este pronunciamento divulgado no
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIVINO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, filho adotivo da cidade de Campos dos
Goytacazes, assomo à tribuna para registrar que
transcorreu ontem o 16° aniversário de morte do
Deputado Alair Ferreira, que muitas conquistas trouxe
àquela cidade e ao Estado do Rio de Janeiro. Mani
festo, em nome da família campista, grande pesar
pela perda desse Parlamentar que teve brilhante
atuação nesta Casa.

Após sua morte, ocorrida durante os trabalhos
de revisão da Constituição brasileira, foi paralisada a
obra da pista de rolamento da Ponte João Figueiredo,
sobre o Rio Paraíba do Sul, na BR-1 01, a chamada
Rodovia da Morte, no trecho de Rio Bonito ao Espírito
Santo, que detém a vergonhosa marca de 39 mortes
por mês. Em nenhum lugar do Brasil isso acontece.

Desta tribuna, solicito ao Ministro Anderson
Adauto providências no sentido de evitar que mais vi
das sejam ali ceifadas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO APPIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO APPIO(PP - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro com pesar o falecimento de
mais umcaminhoneirogaúcho. Foi localizado na tar
de de ontem, próximo a Vitória da Conquista, na Ba
hia, o corpo do motorista Leonildo Mezlomo de Frei-

tas, de 52 anos, natural de David Canabarro, no Rio
Grande do Sul.

Nossos caminhoneiros são verdadeiros heróis
das.estradas, pois sabem que serão assaltados, que
correm o risco deserem mortos, mas continuam seu
trabalho, porque alguém tem de fazer o transporte de
alimentos do Sul para o Norte e vice-versa.

Infelizmente, nesta Casa, o Projeto de Lei n°
187, de autoria do Deputado Mário Negromonte, que
cria o sistema de prevenção e repressão ao furto e ao
roubo de cargas, ainda não foi inserido na pauta da
Ordem do Dia.

Ao nos solidarizarmos com aqueles que sofrem
com essa situação, apelamos para a Mesa, em nome
dos integrantes da Subcomissão de Combate a Rou
bo e Furto de Cargas e Veículos, que tão logo se es
gotem as discussões das reformas traga ao plenário
esse projeto de lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, pela ordem, à nobre Deputada San
dra Rosado, que disporá de 5 minutos na tribuna.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, lamento que
esta sessão extraordinária, que dá continuidade à vo
tação da proposta de reforma tributária, não se tenha
concretizado por falta de quorum.

Adiei a viagem que faria hoje para São Luís, jun
tamente com outros membros da CPI, a fim de acom
panhar os depoimentos sobre o acidente ocorrido na
Base de Lançamento de Alcântara. Obviamente, não
pude cumprir o compromisso assumido com o meu
partido, o PMDB, e com o Governo, para aqui estar e
votar o restante da proposta de reforma tributária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há al
guns dias o Secretário de Habitação do Ministério das
Cidades, Jorge Hereda, anunciou a liberação de re
cursos para o programa de diminuição de déficit habi
tacional no Brasil. Os recursos serão divididos de
acordo com o quantitativo deficitário de cada Estado.
Diante da realidade atual, acredito que esse progra
ma chega no momento em que o País grita por melho
res condições de moradia.

O déficit habitacional é um dos graves proble
mas que assolam nosso povo. Estatísticas mostram
um contingente médio de mais de 6,6 milhões de bra
sileiros sem acesso à casa própria. Parte dessa popu
lação vive de aluguel; outra, em cortiços, imóveis
abandonados e favelas, sem a menor condição bási
ca de sobrevivência.
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Em meu Estado, o Rio Grande do Norte, núme
ros da Secretaria Estadual de Ação Social apontam
déficit habitacional de 165 mil unidades. Esse número
refere-se tão-somente às pessoas que vivem em
áreas favelizadas, ocupadas de forma desordenada.
Não existe ainda balanço oficial do déficit habitacional
da classe média baixa, que inclui aquelas pessoas
com renda de até 5 salários mínimos e que pagam
aluguel.

O mais recente estudo oficial sobre o assunto
no Brasil foi desenvolvido há três anos. A pesquisa
encomendada pela Secretaria Especial aponta um
déficit habitacional sem qualquer correspondência ao
que vem sendo feito - espero que, de agora em dian
te, essa demanda possa ser atendida.

O preocupante é que, ao considerar o detalha
mento da situação dafamília, de acordo com os crité
rios de renda, seobserva claramente que quanto mai
or o ingresso financeiro mensal no núcleo familiar ma
ior a participação no déficit habitacional.

A .pesquisa, •que considerou a. população de
mais de 169 milhões de brasileiros, de acordo com o
Censo do IBGE, revela ainda que a maior parcela do
déficit habitacional, 56,1 %, é referente aos casos em
que ocorre. coabitação familiar, seguida por aqueles
relativos a habitações precárias, 24,2%, e pelos ca
sos ernquehá ônus excessivo com aluguel, 18,2%.

Em sua essência esses números nos revelam
contingente populacional que aguarda tão-somente a
ação do <3overno Federal, que, ao longo de décadas,
tenta efEdivar programas e .linhas de financiamentos
para am,enizar o problema. Vale ressaltar ainda algu
mas iniqiativas. No meu Estado, por exemplo, houve
no Gov~rnoGaribaldjAlvesFilho tentativa de melho
ria da condição de habitação.

VáriaS são as iniciativas que podem diminuir o
déficit h(:ibitacional em nosso País. A proposta do Mi
nistério~as.Cidades de liberar recursos para o Pro
gramade Subsídio Habitacional, beneficiando pesso
as com renda de até .• 580 reais, complementando o
valor dé:\. yompra da moradia, é viável e ajudaria a ani
quilar tal mazela da nossa sociedade.

Por filn,. Sr. Presidente, acredito que temos con
diçõesde contribuir pata a melhoria dacondição ha
bitacional. cf0sbrasileiros. Não podemos esquecer
que expressiva parcela da sociedade alimenta o so
nho da casa própria. E nós, na condição de seus re
presenta~tesoficiais, temos a obrigação de facilitar a
concretizl'ição des~e ideal. Não basta, porém, resol
ver o problema da casa .própria. É preciso oferecer
condições dignas de manutenção da família. Caso
contrário, o sonho pode tornar-se moeda de conve-

niência e ser trocado por comida ou até por empregos
informais, o que ocasionará a cootinuação do estado
atual de pobreza: sem casa e sem alimentos.

Por isso defendemos a idéia de que o Governo
Federal deve abraçar a luta p~la moradia popular com
muita veemência para sanar esse grave problema
que grassa em todas as regiões brasileiras.

Muito obrigada, SI". Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Henry, para
uma Comunicação da Liderança, pelo PP.

O SR. PEDRO HENRY(PP - MT. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, primeiramente, quero comentar o resulta
do da votação dessa madrugada. Efetivamente, esta
Casa conseguiu promover grande avanço ao votar
pelo menos o texto da pr()posta de reforma tributária.

Nosso partido sente-se honrado. 1',01" ter contri
buído com a redação a que sechegou. A impressão
digital do Partido Progressista está •em praticamente
cada linha dessa proposta de reforma tributária, que,
acreditamos, vempara modernizar o País e contribuir
para seu desenvolvimento.

Em segundo lugar, quero falar sobre o meu
Estado, Mato Grosso. Apesar· de. o Centro-Oeste ter
economia forte e, em virtude disso, viver momento
propício, muito nos preocupam as conseqüências
dessa reforma para todos os Estados.

No texto aprOVado, conseguimos inserir grandes
avanços para Mato Grosso, o que só foi possível com
muita luta e muita perseverança - diga-se de passa
gem. Ficamos reunidos ComaLiderança do Governo
e o Relator das9h às 15h40min, para rever, item por
item, todos os artigosda prop<>sta, da qual destaco o
importantíssimO Fundo de Transportes Habitação,
que reúne quaS~lO%daarr~cadaçãó'do ICMS em
nosso Estado. Trata-se. do •mais importante instru
mento de que o Governador Blairo Maggi dispõe para
promover o desenvolvimento regional.

Esse fundo. que para nós era de vital importân
cia, foi excluído do texto original, aprOVado na Comis
são. ContUdo,. graças aumamodifica9âo que inseri
mos ontem na emenda aglutinativa substitutiva total,
pudemos garantir sua·permanência.. Ehoje o Gover
nador Blairo Maggi terá a .possibilidade de investir
mais de 190 milhões dereaisn(:i manutenção e cons
trução de rodovias, bem como na construção de habi
tações populares.

Estão de parabéns o Congresso Nacional e o
nobre Relator por essa sensibilidade.
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Tainbém na madrugada de ontem, por meio de
emenda nossa, que será analisada neste plenário na
próxima semana, conseguiu-se incluir o Estado de
Goiás e o norte fluminense no rol de áreas atendidas
pelo Fundo de Compensação de Exportações. E há
outra emenda visando aumentar esse fundo de 2%
para 3%.

Espero que este Plenário, na próxima semana,
referende essa decisão, que vai representar para todo
o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste mais um avan
ço e possibilitará a correção de desequilíbrios regio
nais.

Sr. Presidente, cumprimento indistintamente to
dos os Parlamentares que, numa demonstração de
civismo, permaneceram na Casa até quase 4h para
votar e, dessa forma, aprimorar a legislação brasilei
ra. Sei da dedicação de cada um.

Às vezes, alguns setores da imprensa fazem
questão de passar para a sociedade brasileira a idéia
de que o Parlamentar não trabalha. No entanto, o que
se viu ontem foi uma demonstração de altruísmo, de
terminação e vontade. Todos os Deputados aqui per
maneceram para fazer seu trabalho.

O Brasil, com certeza, avançou ao aprovar essa
proposta de reforma.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência comunica que logo dará início à sessão
ordinária marcada para as 14h e, de imediato, conce
derá a palavra aos Deputados Nilton Capixaba, Pro
fessor Irapuan Teixeira, Coriolano Sales, Zico Bronze
ado, Chico Alencar e Selma Schons.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta semana uma comissão especial foi
nomeada pelo Ministro Cristovam Buarque para ela
borar nova forma de avaliação das universidades.
Essa comissão de alto nível formada de educadores
apresentou proposta substantiva que cria a Comissão
Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que vai co
ordenar todo o sistema de avaliação da educação su
perior no País. Com isso, muda-se o foco: não mais o
aluno será avaliado, mas a instituição.

Esse critério parece-me fundamental para im
pedir a disseminação de cursos, faculdades e univer
sidades que não têm condições de formar profissio
nais de bom nível. Além disso, termina a obrigatorie
dade do Provão, ou seja, os alunos farão duas provas,

que não serão obrigatórias e darão o perfil, por amos
tragem, das universidades brasileiras.

Com isso, acaba a avaliação de instituições de
ensino por meio de prova sujeita a manipulação, o
que propiciava o "ranqueamento" de faculdades e uni
versidades e induzia à competição mercadológica en
tre empresas privadas de ensino. É fundamental que
isso seja liquidado.

E essa proposta não elimina a avaliação dos
cursos. Ao contrário, permite a auto-avaliação das
instituições, ou seja, estudantes, funcionários e pro
fessores poderão fazer essa análise.

Todo o trabalho será amplamente divulgado pe
los meios de comunicação e pela Internet. Estudantes
e demais membros da sociedade terão acesso ao
perfil das universidades brasileiras, montado a partir
de uma verdadeira avaliação.

O ex-Ministro Paulo Renato havia transformado o
Provão na menina dos olhos do Governo. Na ocasião,
fingia-se avaliar as instituições de ensino superior. O
PSDB foi responsável pela multiplicação, nos 8 anos
do seu Governo, de cursos sem nenhuma qualidade.
Durante todo esse período, o Provão serviu tão-so
mente para gerar competição entre faculdades, que se
transformaram em verdadeiros shopping centers.

Agora, o ex-Ministro reage de maneira estranha.
Ele, que lutou para trazer capital estrangeiro de fun
dos de pensão e de empresas investidoras para a
educação brasileira - num reconhecimento de que a
educação é uma mercadoria como qualquer outra -,
diz esperar que o Ministro Cristovam Buarque não
acate esse projeto, que será enviado a esta Casa
para estudos, e classifica de reacionária e inimiga do
Provão a comissão especial de alto nível que viabili
zou a proposta.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero di
zer que,· ao contrário do que pretende o ex-Ministro,
esta Casa vai receber o projeto e estudá-lo; a socie
dade brasileira, as instituições, a União Nacional dos
Estudantes, as associações de docentes apro
vam-no, porque foram consultadas, diferentemente
do que ocorreu na votação da Lei nO 9.131, imposta
de fora da Lei de Diretrizes e Bases, para instituir o
modelo mercadológico. Essa era a proposta reacioná
ria - o Provão!

Não é à toa que várias empresas privadas estão
exigindo a volta do Provão, porque investiram nele, ha
via cursinhos que preparavam para ele, havia propa
ganda e marketing para fazê-lo. Anúncios na entrada
das faculdades informavam que essa tirou A, B ou C no
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Provão, quando A poderia representar nota 2 e E pode
ria representar nota 7 numa avaliação de curso.

Sr. Presidente, vamos ganhar em racionalidade,
em sinceridade e em qualidade de ensino com essa
nova avaliação. Precisamos acabar com a prática de
marketing em educação. Quando se avalia () siste
ma, a instituição, ganham o aluno, a educação Publi
ca e a educação brasileira como um todo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB
Francisco Rodrigues PFL
Maria Helena PMOB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL PUPSL
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB
Ann Pontes PMOB
Asdrubal Bentes PMOB
Babá PT
José Priante PMOB
Nicias Ribeiro PSOB
Nilson Pinto PSOB
Vic Pires Franco PFL
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Paudemey Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo PT
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT
Júnior Betão PPS
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Oarci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PP
João Castelo PSOB
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Sebastião Madeira PSOB
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Ariosto Holanda PSOB
Arnon Bezerra PSOB
Bismarck Maia PSOB
José Pimentel PT
Leônidas Cristino PPS
Pastor Pedro Ribeiro PMOB
Total de Ceará: 7

PIAuí
Ciro Nogueira PFL
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Oias POT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMOB
Total de Paraíba: 5
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PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Gonzaga Patriota PSB
José Chaves PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Helenildo Ribeíro PSDB
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Claudio Cajado 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
Luiz Alberto PT
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
Jaime Martins PL PUPSL
João Magalhães PTB
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Leonardo Mattos PV
Marcello Siqueira PMDB
Mauro Lopes PMDB
Osmânio Pereira PTB

-~--------

Rafael Guerra PSDB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 20

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PUPSL
Chico Alencar PT
Deley PV
Eduardo Cunha PMDB
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Luiz Sérgio PT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Enéas PRONA
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Mariângela Duarte PT
Michel Temer PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Lima PMDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vanderlei Assis PRONA

------------- --~--------------~--------
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Vicentinho PT
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 22

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Rogério Silva PPS
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Enio Tatico PTS
João Campos PSDB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Sandro Mabel PL PUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL PUPSL
Hermes Parcianello PMDB
José Carlos Martinez PTB
Max Rosenmann PMDB
Takayama PMDB
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Ivan Ranzolin PP
João Pizzolatti PP
Jorge Boeita PT
Leodegar Tiscoski PP
Paulo Bauer PFL
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB
Darcísio Perondi PMDB

Francisco Appio PP
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

AMAPÁ
Or. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 1

PARÁ
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 4

ACRE

João Tota PP
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 2

MARANHÃO

Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 1
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CEARÁ

Manoel Salviano PSDB
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB

Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Inaldo Leitão PL PUPSL
Luiz Couto PT
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB
José Múcio Monteiro PTB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Ouintella Lessa PSB

Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 5

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
Luiz Carreira PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Severiano Alves PDT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Fernando Diniz PMDB

Herculano Anghinetti PP

Lael Varella PFL

Mário Heringer PDT

Narcio Rodrigues PSDB

Odair PT

Romeu OueirozPTB
Total de Minas Gerais: 7

EspíRITO SANTO

Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB

Elaine Costa PTB

Itamar Serpa PSDB

Maria Lucia PMDB

Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Dr. Hélio PDT
Edna Macedo PTB

Gilberto Kassab PFL

João Herrmann Neto PPS

João Paulo Cunha PT

Marcelo Ortiz PV

Marcos Abramo PFL

Medeiros PL PUPSL

Neuton Lima PTB

Orlando Fantazzini PT

Ricardo Izar PTB

Total de São Paulo: 12

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Welinton Fagundes PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Total de Goiás: 3

~ ------~--~ - --- ----~------~-~-~------------
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PARANÁ

Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
José Janene PP
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Total de Paraná: 7
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N° 91/03 (PODER EXECUTIVO) - Institui, na forma
do art. 43 da Constituição, a Superin~endência do
Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e· instrumentos de ação.
(art. 64, § 2° da ConstituiçãoFederal):12/10/03.
DECURSO:4~SE$SÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

PROJETO DE LEI

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Luis Carlos Heil1ze PP
Maria do Rosário PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 12

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, designando para hoje, quarta-fei
ra, dia 4, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 1.840/03 (PODER EXECUTIVO) - Altera a legis
lação tributária federal.
(art. 64, § 2° da Constituição Federal): 16/10/03
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

" - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, "
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° com
binado com ART.132,§ 2°
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART.58, § 1°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.695-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Jllprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Sergipe S/A para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.699-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e .Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Campos Novos Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campos Novos, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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N° 2.776-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Rádio Educativa
Famílias Unidas, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Guanambi,
Estado da Bahia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.800-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM DA Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Bataguassu, Estado de
Mato Grosso doSul.

DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.869-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Rio Mar
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas curtas, na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas.
DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.877-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,. Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Jundiaiense Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Jundiaí,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.887-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova0 ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cacique
de Taubaté Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.900-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Panambi
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-

ra em freqüência modulada, na cidade de Panambi,
Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N°2.903-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pro
gresso de Juazeiro Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ju
azeiro do Norte, Estado do Ceará.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 2.904-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Carajá
de Anápolis Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Anápolis,
Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.952-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade
de Itu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Itu,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.980-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Televisão
Anhanguera de Araguaína Ltda., para explorar servi
çode radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Araguaína, Estado do Tocantins.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.054-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Cardoso & Fernandes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Miguel
do Guaporé, Estado de Rondônia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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N<> 3.057-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à'Rede Brasileira de Rádio e
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pimenta Bue
no, Estado de Rondônia.

DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.091-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão
Miracatu Ltda.para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Mira
catu, Estado de São Paulo.

DECURSO: 3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.119-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Ibiapina Radiodifusão
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Sebas
tiãoda Grama, Estado de São Paulo.

DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.120-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à KMR - Telecomunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Ipauçu,
Estado deSão Paulo.

DECURSO: 3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.12t-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Real - Cafelândia FM
Ltda. __ ME. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidlade de Tanabi,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO

ÚLTIMASESSÁO: 8-9-03

N<>3.122-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Legal-Cat Catanduva Co
municações Ltda - ME para explorar serviço de ra-

diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de José Bonifácio, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.123-A/03 (Comissão de Ciêncisle Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Alpha Comunicações de
Macatuba S/C Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora 'em freqüência modulada, na cidade de
Macatuba, EStado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.124-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à. Tropical do Agreste Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Igarassu, Estado
de Pernambuco.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W3.125-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Regional de Co
municação Ltda., para ,explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Andradina, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 3.126-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o· ato
que outorga permissão à Rádio WS & AO Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Buri, Estado de São
Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.127-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Nossa Senhora do
Socorro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de So
corro, Estado deSão Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.1~8-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Exitus Sistema de Comu
nicação Uda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada, na cidade de São
Simão, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 3.129~A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Grupo Frajola de Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Capim Gros
so, Estado da Bahia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.130-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Organização de Comuni
cação Fredy Dietz Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Santa Terezinha de Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO: 3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.131~A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão às Organizações Rio Bonito
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de ltapirapuã,
Estado de Goiás.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8~9-03

N° 3.132-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Dom Juvenal
Roriz para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Jandaia,
Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.133-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à WEB Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cristalina, Estado
de Goiás.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.134-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à WEB. Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cocalzinho de
Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 3.135-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova0 ato
que outorga permissão à Bentivi Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São Vicente Ferrer,
Estado do Maranhão.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9~03

N° 3.136-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à RA - Sistema de Radiodi
fusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Cândi
do Mendes, Estado do Maranhão.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.145-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação Si
nodal de Comunicação para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do
Sul.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.154-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação de Armação dos
Búzios, para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Iguaba Grande, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.171~A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Freqüência Brasileira de
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radio-
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difusão sonora em freqüência modulada, na cidade explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
de Gurinhata, Estado de Minas Gerais. na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo.
DECURSO:3aSESSÃO DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9~03 ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.172-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Catedral de Co
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Córrego Danta, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.183-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Sistema Plug de Comuni
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Nova Brasilân
dia, Estado do Mato Grosso.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: .8-9-03

N° 3.184-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outórga concessão ao Sistema Plug de Comuni
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Paranaíta,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.185-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Gois de Radio
difusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Terra Nova do
Norte, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.186-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Sistema Plug de Comuni
cações ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Vila Rica, Esta
do do Mato Grosso.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.18Z-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Vídeo Express Ltda. para

N° 3.199-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Prisma Engenharia em Te
lecomuicações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Iporã, Estado do Paraná.
DECURSO: 3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.200-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Sociedade Rádio Treze de
Maio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência· modulada, na cidade de·· Treze
de Maio, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.201-A/03. (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão
Tijucas FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Tijucas, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.202-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - A.prova o ato
que outorga permissão à TV Pioneira de Mogi das
Cruzes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ita
peruna, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.205-A/03(Comissãode Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e .Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM Coronel Freitas
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Coronel Frei
tas, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 3.206-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Safira Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada, na cidade de Mamborê, Estado
do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.207-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Juranda FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Juranda, Estado do
Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 3.208-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, .Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Aquarela FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora emfre
qüência modulada, na cidade de Realeza, Estado
do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 76-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Ernesto Benedito de
Camargo para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-03
PROJETO DE LEI:

N° 379-B/03 (Laura Carneiro) -Institui o Dia Nacio
nal do Orgulho Gay e da Consciência Homossexual.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,

CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

N° 454/99 (ENIO BACCI) - Estabelece normas para
fiscalização de poços artesianos e dá outras providên
cias. (E seus apensados: PLs 459/99, do Dep. Enio
Bacci; 1.672/99, do Dep. Jorge Tadeu Mudalen).
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

W 576/99 (SIMÃO SESSIM) - Proíbe a instalação
de aquecedores a gás no interior de banheiros.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 4.897/01 (ROMMEL FEIJÓ) - Dispõe sobre as
sentamentos rurais em programas de reforma agrá
ria no semi-árido.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 315/03 (VIC PIRES FRANCO) - Altera dispositi
vos das Leis nOs 7.990, de 28 de dezembro de 1989

e 8.001, de 13 de março de 1990 e dá outras provi
dências.

ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 2.864/00 (LUIZ SÉRGIO) - Dispõe sobre o can

celamento da cobrança de valores questionados
pelo usuário dos serviços de telefonia.
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

N° 4.723/01 (JOVAIR ARANTES) -Inclui crianças
de zero a seis anos e mulheres gestantes e lactan
tes no Programa Nacional de Renda Mínima de que
trata a Lei n° 10.219, de 11 de abril de 2001.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

N° 129/03 (PASTOR FRANCISCO OLlMPIO) - Dá

nova redação ao inciso I do art. 6° da Lei n° 5.764

de 16 de dezembro de 1971 .
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE

COMIS-SÃO - ART 54, DO RI
(SUJEITAS A· DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado com ART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E10U
INJU-RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO; ART 202, § 1°, DO RI

N° 185/99 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Acrescenta
parágrafo ao art. 143 da Constituição Federal.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03
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3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALlDA-DE - ART. 164, § 1°, DO RI
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°, DO RI

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 19/03 (NEUTON LIMA) - Cria o Grupo Parla
mentar Brasil - Angola.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 1°, do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2°
(05 sessões), a. seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

N° 1.610/03 (ROGÉRIO SILVA) - Dispõe sobre a
aplicação de penalidades à prática de "assédio mo
rai" por parte de servidores públicos da União, das
autarquias e das fundações públicas federais a seus
subordinados, alterando a Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990.

ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 1.586/03 (HUMBERTO MICHILES) - Dispõe so
bre a competência do Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 51/03 (JOÃO CALDAS) - Dispõe sobre a reali
zação de plebiscitos para a criação dos Estados do
Aripuanã, do Araguaia, do Xingu, de Tapajós, de Ca
rajás, do Rio Negro, de Solimões, do Uirapuru, do
Madeira e do Juruá.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 8·9-03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003

Dia 4, 5a-feira

15:00 DA. ROSINHA (PT - PR)
15:25 JOSÉ IVO SARTORI (PMDB:"" RS)

Dia 5, 6a·feira

10:00 GUILHERME MENEZES (PT - BA)
10:25 MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
10:50 MILTON BARBOSA (PFL - BA)'

11 :15 OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)
11 :40 CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
12:05 MANINHA (PT - DF)

12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
12:55 CLAUDIO CAJADO (PFL - BA)
13:20 BISMARCK MAIA (PSDB-CE)

Dia 8, 2a·feira

15:00 LUIZ CARREIRA (PFL - BA)

15:25 PAULO PIMENTA (PT - RS)
15:50 ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
16:15 JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)

16:40 NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)
17:05 NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
17:30 BISPO WANDERVAL (PL - SP)

17:55 CARLlTO MERSS (PT -SC)
18:20 BOSCO COSTA (pSDB - SE)

Dia 9, 3El·feira

15:00 FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA)
15:25 WELlNTON FAGUNDES (pL - MT)

Dia 1O, 4a-feira

15:00 PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM)
15:25 ZONTA (PP - SC)

Dia11, 5a-feira

15:00 GIACOBO (PL - PR)
15:25 INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)

Dia 12, 6a·feira

10:00 CARLOS ABICALlL (PT - MT)

10:25 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
10:50 TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
11 :15 AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
11 :400DAIR (PT - MG)
12:05 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
12:30 RUBINELLI (PT - SP)

12:55 TELMA DE SOUZA (PT - SP)
13:20 MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB -AL)
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Dia 15, 28 -feira

15:00 ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
15:25 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)
15:50 FRANCISCO APPIO (PP - RS)
16:15 LUIZ COUTO (PT - PB)

16:40 NELSON TRAD (PMDB - MS)

17:05 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)

17:30 REINALDO BETÃO (PL- RJ)
17:55 JORGE BOEIRA (PT - SC)

18:20 LEONARDO MAnos (PV - MG)

Dia 16, a8-feira

15:00 NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
15:25 ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)

Dia 17, 48 -feira

15:00 JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)

15:25 JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)

Dia 18, 58-feira

15:00 JANETE CAPIBERIBE (PSB -AP)
15:25 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)

Dia 19, 68 -feira

10:00 EDSON DUARTE (PV - BA)
10:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)

10:50 FERNANDO FERRO (PT - PE)

11 :15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)

11 :40 MILTON CARDIAS (PTB - RS)
12:05 DURVAL ORLATO (PT - SP)

12:30 HELENILDO RIBEIRO (PSDB -AL)
12:55 COLOMBO (PT - PR)
13:20 MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)

Dia 22, 28 -feira

15:00 ANSELMO (PT - RO)

15:25 JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
15:50 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
16:15 SELMA SCHONS (PT - PR)
16:40 PAULO AFONSO (PMDB - SC)

17:05 KÁTIA ABREU (PFL - TO)
17:30 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
17:55 CABO JÚLIO (PSB - MG)
18:20 BARBOSA NETO (PMDB - GO)

Dia 2a, a8 -feira

15:00 CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)

Dia 24, 48 -feira

15:00 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
15:25 DIMAS RAMALHO (PPS - SP)

Dia 25, 58 -feira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
15:25 JAIME MARTINS (PL - MG)

Dia 26, 68 -feira

10:00 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:25 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
10:50 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
11 :15 LUCI CHOINACKI (PT - SC)
11 :40 GERALDO THADEU (PPS - MG)
12:05 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
12:30 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)

12:55 MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
13:20 CHICO ALENCAR (PT - RJ)

Dia 29, 28-feira

15:00 REGINALDO GERMANO (PFL - BA)

15:25 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB -AM)

15:50 JÚLIO DELGADO (PPS - MG)

16:15 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
16:40 LUCIANO ZICA (pT - SP)

17:05 VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)

17:30 LUCIANO CASTRO (PL - RR)
17:55 DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)

18:20 JOÃO LYRA (PTB - AL)

Dia ao, a8 -feira

15:00 RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
15:25 HOMERO BARRETO (PTB - TO)

(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 59
minutos.)
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Ata da 170a Sessão, em 4 de setembro de 2003

Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente Confúcio Moura,
3° Suplente de Secretário Carlos Alberto Leréia, Valdenor Guedes e

Antonio Nogueira; § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. PASTOR FRANCISCO OLíMPIO, servin
do como 2° Secretário, 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.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Moroni Tor-
gano

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é importante explicar - e estou me dirigindo es
pecialmente ao Ceará - por que obstruímos a vota
ção da reforma tributária ontem. Muitos Deputados
não conseguiram ler o texto da reforma, porque ele
chegou às 23h a este plenário e não deu tempo se
quer de avaliar o seu teor.

Sr. Presidente, em Fortaleza, há uma briga mui
to grande contra a cobrança da Taxa do Lixo. Pois
bem, ontem, na votação da reforma tributária, legali
zamos a cobrança dessa taxa, o que é um disparate.
E ainda dizem que não houve aumento de nada.
Deputados que, no nosso Estado, berravam contra a
cobrança da Taxa do Lixo, dizendo que não ela podia
acontecer, porque era inconstitucional, ontem vota
ram a favor da sua legalização.

Quero dizer aos pescadores, aos lagosteiros
principalmente, que eles agora vão ter que· pagar
mais caro para pescar, porque foi aprovado um im
posto para os seus barcos. Os pescadores do Ceará
terão de pagar imposto. E aindadizern, repito, que
não houve aumento. Houve. E não poderíamos coadu
nar tais medidas. Por isso, nossa obstrução.

Quero dizer, nobres pares, que os que estão
empregados hoje podem ficar desempregados ama
nhã, porque com esse ICMS nacional os incentivos a
empresas que ofereciam empregos a essas áreas
mais inóspitas acabaram, os contratos que davam in
centivos para as empresas trabalharem nessas áreas
acabaram. Isso é terrível. Elas poderão deixar o nos
so Estado, e haverá um grande número de desempre
gados.

Dizia-se que a reforma tributária era só para os
ricos. Mas não, ela está batendo direto no pobre. A
classe média se lembra que a CPMF era de 0,38% e
passaria para 00,8%. Pois bem, ontem foi aprovado
que a CPMF não será de 00,8%, mas, sim, de 0,38%.
E falo isso para a classe média, porque lê ela que vai
pagar. O pobre não tem conta no banco! A classe mé
diavai pagar 0,30% mais do que deveria. E ainda di
zem que não houve. aumento de impostos! Vejam,
num passe de mágica, a União consegue um caixa
muito maior. E ainda dizem que não houve aumento
de impostos!

Estou mostrando, item por item, a v,argonhaque
foi a votação de ontem. Esta é a verdade. Aumenta
mos impostos, sim, pioramos a vida da classe mais
pobre, porque o Fundo de Pobreza. não existe mais.
Acabamos com o incentivo que as empresas tinham
para gerar empregos nas Regiões·Norte e Nordeste
do País. Na verdade, o que vai acontecer agora é que,
com o aumento do desemprego, haverá pessoas
mendigando cesta básica aos "politiquinhos".

Nosso povo não quer mais mendigar cesta bási
ca. Nosso povo quer ter dignidade. Nosso povo quer
emprego. E para o Nordeste se desenvolver é preciso
incentivos, que o Sudeste teve e que agora querem ti
rar da nossa região. Como vamos desenvolver o Nor-
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deste, como vamos desenvolver o Ceará, se continu
armos desse jeito?

Não há discurso. Quem votou a favor ontem, vo
tou pela legalização da Taxa do Lixo, e são os senho
res e as senhoras que vão pagar por isso.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto à tribuna desta Casa para registrar
acontecimento dos mais importantes: a 53 Semana
do Produtor Rural, uma realização da Superintendên
cia Regional da CEPLAC na Amazônia Ocidental 
SUPOC e da Associação de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Rondônia.

O evento é muito importante, pois reúne todos
os produtores rurais do Estado de Rondônia, e a pre
sença da EMATER é de enorme relevância, pela pa
lestras que em muito contribuem para o conhecimen
to do produtor rural. Aliás, quero parabenizar a
EMATER pelos seus 30 anos em Rondônia, Estado
em que desenvolve um grande trabalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, a abertura
solene da 53 Semana do Produtor Rural se deu ao en
tardecer de terça-feira, dia 26 de agosto, com a exe
cução do Hino Nacional e do Hino do Estado de Ron
dônia, seguida da composição da Mesa Oficial. Toma
ram assento o Sr. Secretário de Estado da Agricultu
ra, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social,
Sr. Luiz Cláudio Pereira Alves, que representou o
Exmo. Sr. Governador Ivo Cassol; o Diretor-Geral da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
- CEPLAC, agrônomo Gustavo Moura; a Prefeita Mu
nicipal de Ariquemes, Sra. Daniela Santana Amorim;
o Delegado Federal do Ministério da Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento, agrônomo João Valério da
Silva Filho, que representou o Sr. Ministro da Agricul
tura, Dr. Roberto Rodrigues; o Secretário-Executivo
da Associação de Assistência Técnica e Extensão
Rural- EMATER-RO, Sr. Sorrival de Lima; o Superin
tendente Regional da Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira da Amazônia Ocidental, agrô
nomo Francisco das Chagas R. Sobrinho; o Che
fe-Gerai da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária - EMBRAPA/CPAF-RO, o pesquisador Newton
de Lucena Costa; o Sr. Hiram Rodrigues Leal, instru
tor do SEBRAE.

Após a fala de cada representante, proferiu a
palestra Empreendorismo no Agronegócio o pales
trante, instrutor do SEBRAE, Sr. Hiram. Rodrigues
Leal. A parte oficial foi encerrada com a premiação de
agricultores com o título de Produtor Destaque, quan-

do foram agraciados 1Oprodutores de diferentes Mu
nicípios, conforme quadro abaixo:

53 Festa do Produtor Rural -
Produtor Destaque

Nome Município Endereço

Wilson Silva Oliveira
Cacaulândia
Linha C-15, Lote 09, Gleba 15

Maria Aparecida Lopes
Campo Novo de Rondônia
Linha Terra Roxa

Lourenço Araújo dos Reis
Cacoal
Linha 03, Gleba 03, Lote 26

Francisco Pereira Neves
Jaru
Linha 605, Gleba 22, Lote 75

João Pereira
Ji-Paraná
Linha 153, Gleba 18, Lote 35

Albino Pimentel Salaroli
Ouro Preto do Oeste
Linha 101, Gleba 10, Lote 04

Geraldo Grifpin Ferreira
Porto Velho
Assentamento Joana D'Arc

Ardileide Dias dos Santos
Itapuã do Oeste
BR-364, quilômetro 113

José Castro Moura
Candeias do Jamari
Linha 155

José Celestino Rocha
Ariquemes
Linha C-75, quilômetro 10, BR-421

Os critérios para a escolha do Produtor Desta
que foram elaborados pela CEPLAC/SUPOC e
EMATER-RO, e incluem a produtividade alcançada
nos cultivos, o grau de diversificação da propriedade
e os princípios de gestão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o com
parecimento de produtores, alunos de escolas agríco
las profissionalizantes e escolas de nível básico, foi
estimado em urnas 500 pessoas, que se inscreveram
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nos diversos cursos e palestras realizados. Os cursos
ficaram divididos nas áreas de agricultura - fruticultu
ra, produção e manejo do café, melhoria da qualidade
e comercialização do café, sistemas agroflorestais
com cacaueiro, manejo integrado do cacau e enxertia
do cacaueiro e agriculturaorgânica; zootecnia-pisci
cultura, construção de barragem e manejo, manejo
apícola, manejo da pecuária de leite e controle sanitá
rio; agroindústria - panificação, aproveitamento de
frutos tropicais, derivados do leite, processamento de
alimentos alternativos; gestão -. organização social
rural.

O Seminário de Educação. Ambiental ocorreu
com a efetivação de palestras sobre recursos hídri
cos, legislação ambiental, recomposição de matas ci
liares, alternativas tecnolÓgicas para a substituição
do uso do fogo, conservação de solos, agricultura or
gânica e meio ambiente e turismo ecológico.

No que diz respeito aos eventos culturais, foram
realizados: concurso de quebra do cacau, de duplas
sertanejfs, de danças folclóricas, constando ainda a
premiação dos ganhadores.

Dentre as; palestras, destacamos a que foi feita
no dia 27 de agosto, quarta-feira, pelo veterinário
Paulo Ricardo Gampani, Diretor de Operações Indus
triaisdo DIPOA, da Secretaria de Defesa Agropecuá
ria, do MAPA,·que tratou do tema Rastreabilidade de
Bovinos e Bubalinos.

ODr. Campani, com a larga experiência profissi
onal vividadesde os seus pagosdo Rio Grande do
Sul, passando por todas as regiões agropecuárias
brasileiras, ilustrou didaticamente a palestra, pren
dendoa atenção de mais de 100participantes. Para
lelamenteàpah3strado especialista, a Delegacia Fe
deral da Agricultura, distribuiu um folder sobre o tema
da pal~tra.

o documento trazia, detalhadamente, ensina
ment9ssobre o que é a rastreabilidade; quem fará a
rastreaqilidade; o que faz a entidade certificadora;
quais as fOrmas de identificação; o que é o SISBOV; o
que é certificação de origem; como participar do pro
grama.de rastreabilidade oficial de Rondônia.

O material de divulgação, produzido pela Dele
gaciaFederalde Agricultura em Rondônia, é o primei
ro gesto têchico..adlTlinistrativo doagrônomo João Va
lériocfaSilva Filho, que fez constar no tolderas assi
naturas da SEAPES, do IDARON, da
CEPLAC/SUPOC, da EMATER-RO e do Fundo
Emergenc:iedde.Febre Aftosa.

Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, no seg
mento de Gestão, com osubtema Organização So-

cial Rural, foi dado aos participantes uma série de 5
períodos diários de 4 horas de duração cada, sob o tí
tulo Organização rural - somando recursos, minimi
zando custos, maximizando resultados.

O tema foi desenvolvido pela extensionista da
EMATER-RO, vinculada desde .1987 à entidade, Ma
ria Irel1i1da de Souza Dias. Maria Irenilda, nascida em
Alexandria, Rio Grande do Norte, é tecnóloga emco
operativismo pela Universidade Federal da Paraíba.
especialista em Gestão Social da Educação Rural e
Profissionalização de Agricultores, pela Escola Supe
rior de Agronomia de Mossoró, Rio Grande do Norte,
e especialista em Metodologia do Ensino Superior,
pela Universidade Federal de Rondônia"

Na Organização das Cooperativasdo Estado de
Rondônia, Marialrenilda.l coordenou o Departamento
de Educação Cooperativista, no período de 1992 a
1995. Na Fed~ração Rondoniense de Mulheres, exer
ceu o cargo de Secretária de Relações Exteriores. No
período de 1995 a 1999, foi responsável técnica pelo
Projeto de Organização Sooial Rural da EMATER-RO.
Atualmente faz consultoria e assessoramento no tra
balho de organização social. e .cooperativismo· junto
às organizações de prOdutores rurais e organizações
dos movimentos sociais· urbanos do· Estado de Ron
dônia.

O tema foi desenvolvido com uma duração de
20 horas de classe, tendo como base uma apostila or
ganizada pela extensionista Maria Irenilda. Desenvol
veu aspectos da organização social; o processo de
organização social no Brasil; tipos de organização;
formas de organização: cooperativismo; autogestão
nas organizações sociais; função dos órgãos sociais;
procedimentos para constituição de cooperativas; no
menclatura do sistema OCB para os ramos de ativida
de do cooperatívismo brasileiro; procedimentos para
constituição de associações; gerencíamento de em
presa coletiva.

Sr. Presidente, Sras. e Sis. Deputados, por oca
sião das salas de aula foi feita divulgação de trecho
selecionado de meu discurso do dia 28 de agosto,
que versou sobre a5a Semana do Produtor Rural,de
Ariquemes.

Com a intenção de refrescar a lembrança de
meu posicionamento em favor das mulheres produto
ras rurais de Rondônia, transcrevo:

"O desenvolvimento da agropecuana
de Rondônia não pode ser creditado tão so
mente aos esforços do homem, do senhor
das terras, das culturas e das criações. Ao
seu lado, dia a dia, trabalham, de uma forma
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silenciosa, anônima, solidária, as suas es
posas e filhas, em resumo, as suas mulhe
res.

Repetidas vezes ouvi estórias de mu
lheres rondonienses de que enquanto vêem
seus maridos crescerem com as viçosas
plantações de café, de cacau, com o cres
cente número de cabeças de gado nos seus
pastos, com uma reluzente pick-up nova no
pátio da casa, pouco vêem, ou nada enxer
gam, melhorar, crescer, nos seus domínios.

Ouvi de algumas mulheres do campo
que os benefícios do crescimento econômi
co de seus maridos pouco ou nada refleti
ram nas suas atividade, nos seus sonhos.
Às vezes, nem sequer uma simples máqui
na de costura para fazer, ou reparar, as po
bres vestes de seus companheiros e filhos.

A partir desta constatação é que fui,
lentamente, guardando dentro de mim o de
sejo, a vontade de poder influir politicamente
para modificar esta triste situação. E penso
que encontrei a possível saída para o dile
ma: a capacitação, a qualificação da
mão-de-obra feminina do meio rural de meu
Estado.

A solução poderá estar dentro desta
Casa, dentro da EMARC. A EMARC, que já
abriga um curso profissionalizante de técni
co em agropecuária, de técnico em agroin
dústria, poderá vir a qualificar a
mão-de-obra feminina, as senhoras esposas
dos pequenos produtores rurais e suas fi
lhas em economia doméstica.

Preparar a mulher rondoniense para
estar lado a lado, junto ao seu marido, lutan
do, crescendo, ganhando mais espaço para
o aumento da renda familiar e, é claro, cres
cendo na sua auto-estima, na valorização,
que por certo haverá de receber de sua fa
mí�ia e de sua comunidade".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a refe
rência biográfica que faço da extensionista e tecnó
Ioga em cooperativismo, Maria Irenilda de Souza
Dias, da EMATER·RO, é a forma que encontrei, váli
da, de homenagear a mulher de Rondônia ligada às
lides do campo. Maria Irenilda e tantas outras mu
lheres anônimas, da produção rural de Rondônia,
merecem destaque. Recebam todas as minhas feli-

citações pela ativa participação na 5a Semana do
Produtor Rural, em Ariquemes, e pelo seu trabalho
cotidiano.

Felicito igualmente a nova direção da
CEPLAC/SUPOC, na pessoa do agrônomo Francisco
das Chagas R. Sobrinho, e todas as entidades que ti
veram ativa participação na organização e vitoriosa
celebração do encontro técnico-científico:
EMATER-RO, Banco da Amazônia, SEAPES,
CREA-RO, INCRA-SR 17, EMBRAPA/CPAF-RO,
SEBRAE, FETAGRO, DFA-RO,COOPEMARC, Pre
feituras Municipais e Associações Rurais. No meu en
tendimento, uma outra vertente existe: o compromis
so de estreitar laços de amizade, de cultivar a solidari
edade.

Muito obrigado.

o SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de tecer alguns comentários
sobre a notícia de redução da jornada de trabalho
anunciada pelo Governo. Esta é uma idéia presente
em todos os fóruns nacionais - trabalhistas, econô
micos etc. É uma discussão que se faz no mundo in
teiro. ° assunto é da máxima importância para o
País, sobretudo pelo aumento do desemprego.

A idéia é positiva, embora os setores econômi
cos se manifestem contrariamente a ela.

Nesses 7 primeiros meses de Governo já foram
perdidos cerca de 600 mil postos de trabalho. Há algo
de errado na nossa economia. Portanto, a notícia de
que o Governo implementará esse idéia, embora po
lêmica, deverá ser discutida amplamente para que o
Congresso Nacional possa votar alguma medida nes
se sentido.

A discussão em torno redução da jornada de
trabalho é antiga e se faz nos centros mais adianta
dos do mundo.

A manutenção do salário é o pano de fundo para
estabelecer a redução da jornada de trabalho. Essa é
a grande discussão que interessa a trabalhadores e
empresários.

É claro que o aumento do número de empregos
a partir da redução da jornada de trabalho é artificial.
Espera-se que a medida, sem compensação das ho
ras não trabalhadas, possa dificultar a aceitação por
parte dos sindicatos e organismos ligados aos traba
lhadores de uma maneira geral.°propósito do Governo é ampliar o número de
vagas, algo que não tem sido possível com a diminui
ção e encolhimento da economia. Essa será uma po
sição sempre arriscada, porque a diminuição da eco-
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nomia, em face da redução dos investimentos, do
consumo, e dos serviços, provocará inevitável dificul
dade para um entendimento plausível entre as forças
produtivas e os trabalhadores.

A queda do emprego, ou seja, a diminuição de
postos de trabalho em mais de 600 mil vagas, tem
preocupado os setores governamentais, de modo
que se tornou um ponto sensível na política do Gover
no Federal.

Sem dúvida, uma das maiores crises pelas
quais passa o País é a do crescimento econômico.
Segunôo o IBGE, cerca de 12% da população econo
micamente ativa encontra-se. à margem do mercado
de trabalho.

O desemprego está no centro das preocupa
ções da sociedade à frente da questão da segurança
Publica.

Em quanto tempo, quantas horas, a jornada de
trabalho deve ser reduzida? Hoje é de 44 horas.

Trata-se de medida de grande alcance social, a
redução da jornada semanal de trabalho. Produzirá o
efeito de estimular novas contratações de trabalhado
res, para suprir a demanda de empresas, já que elas
terão de reduzir a atual jornada de 44 horas. Mas,
para quantas horas deve ser reduzida? Estamos pro
pondo· esta redução para 35 horas, na proposta de
emenda constitucional que apresentamos na Câmara
dos Deputados.

Em nosso proposta estamos sugerindo a redu
ção de trabalho de 44 para 35 horas, sem redução de
salário, porque duas questões permeiam essa dis
cussão. Primeiro, o quantitativo de horas a ser reduzi
do e, segundo, a questão do salário, se haverá ou não
redução de salário. Há uma discussão em torno disso.
Em mUitos países a jornada de trabalho é em função
da hora trabalhada, e isso significa que os trabalhado
res trabalham muito mais que 44 horas semanais,
como ocorre nos Estados Unidos da América, no Ja
pão, nós países mais industrializados como Alema
nha, França, Inglaterra, onde a jornada de trabalho,
às vezes, ultrapassa, e muito, as 44 horas, em função
de o pagamento se dar por hora trabalhada.

O Brasil precisa, de fato, adotar medidas para
reduzir a jornada de trabalho e produzir mais. Estes
são caminhos essenciais para ampliar o emprego e a
renda dos trabalhadores brasileiros.

Era o que tinha dizer.
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA

(PSDB - GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, na semana em que se
comemoram os 66 anos da União Nacional dos Estu-

dantes, vou falar um pouco da juventude, aproveitan
do a oportunidade para dirigir cumprimentos à Editora
Abril, na pessoa de seu Presidente, Roberto Civita,
pela Publicação de Edição Especial de Veja sobre os
jovens brasileiros.

Sr. Presidente, há 23 anos, durante uma missa
celebrada em Befo Horizonte, o Papa João Paulo 11
iniciou a homilia, que era dirigida aos jovens, com as
seguintes palavras:

"Eu já havia lido muitas vezes que o
País de vocês tem a metade de sua popula
ção com menos de 25 anos. Contemplando,
desde minha chegada a Brasilia, por toda
parte por onde passei, uma infinidade de
rostos jovens; passando, ao chegar a esta
cidade, por entre multidões de gente jovem;
vendo vocês, jovens, tão numerosos ao re
dor deste altar, confesso que entendi me
lhor, a partir desta visão concreta, aquilo
que aprendera de modo abstrato".

Foi mais ou menos essa a sensação que tive
quando peguei, folheei e, depois, li a Edição Especial
n° 24 de Veja, dedicada aos jovens.

Trata-se, Sr. Presidente, segundo a própria re
vista, na Carta ao Leitor, de um edição 'boncebida
para ser um retrato amplo de uma parcela da popula
ção com características inéditas: os 28 milhões de
brasileiros entre 15 e 22 anos. Elessão os primeiros a
crescer num País conectado ao mundo moderno, e
têm à disposição oportunidades de estudar e de se in
formar maiores que as de qualquer outra geração do
passado".

Sr. Presidente, já tive oportunidade de dizer,
nesta Casa, que tenho um compromisso histórico
com a juventude. Passei grande parte de minha vida
profissional em salas de aula. E, nos períodos em que
era convocada para exercer outras funções no campo
da educação escolar, jamais deixei de dar prioridade
à melhoria do ensino. Prova disso é que devo minha
eleição para a Câmara dos Deputados ao apoio que
recebi dos estudantes, dos pais, dos professores e
dos demais trabalhadores em educação de meu
Estado.

Voltando ao retrato de uma geração - que é
como Veja se refere à Edição Especial Jovens - ,
cumpre assinalar que, para pautáclo, foi adotado
como critério dividir as matérias de acordo com os te
mas de maior interesses dos jovens. Dentre estes, só
para exemplificar: sexo, gravidez, religião, voluntaria
do, drogas, família, bloga, nutrição, escolha profissio-
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nal, vida escolar, consumo, prática esportiva, informá
tica.

Há números que surpreendem: para 52% dos
jovens pesquisados, o maior medo é perder os pais;
92% nunca usaram drogas; 95% dos jovens acham
que estudar é a coisa mais importante na vida deles e
83% acreditam que estudar é uma atividade para toda
a vida.

Há números que assustam e que, talvez, mere
cessem um maior detalhamento e aprofundamento:
74% dos jovens acham que a Polícia inspira mais
medo que confiança, 43% são a favor da pena de
morte, 31 % gostariam de ser empresários rico e 26%,
jogador de futebol famoso.

O conjunto de assuntos abordados na Edição
Especial Jovens, diz Veja:

"Foi pensado para que o adolescente
disponha de informações que o ajudem a
refletir e ir em frente com o processo de
amadurecimento. Para os pais, é uma opor
tunidade de olhar para dentro do mundo dos
filhos".

Confesso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, que até este momento tenho certa dificuldade
de ajustar o "retrato de uma geração" primorosamen
te apresentado por Veja a outros retratos, que vêem
com preocupação os jovens brasileiros.

Em 12 de junho deste ano, por exemplo, em au
diência Publica realizada na Comissão Especial de
Políticas Publicas para a Juventude, criada graças ao
apoio decisivo de V.Exa., Sr. Presidente, a pesquisa
dora Ana Amélia Camarano, do IPEA, revelou que os
34 milhões de brasileiros do grupo de 15 a 24 anos,
representem apenas 20% da população; 47% dos de
sempregados brasileiros; 37,3% dos pobres brasilei
ros; e 40% dos óbitos por homicídios no Brasil. Reve
lou também que entre os jovens de 20 a 24 anos, 14%
não trabalham nem estudam.

Reconheço, contudo, que estas minhas dúvidas
em nada afetam o mérito da revista Veja, mas apenas
mostram a necessidade de ampliar e melhorar o co
nhecimento sobre o importante segmento da socie
dade brasileira, que são os jovens, bem como ates
tam o acerto da criação, no âmbito desta Casa, da
Frente Parlamentar da Juventude e da instalação de
uma Comissão Especial destinada a preparar o lan
çamento de um plano nacional de políticas Publicas
para a juventude e de um estatuto dos jovens.

Sr. Presidente, desejo cumprimentar e parabe
nizar a equipe de profissionais responsável pela mon
tagem e edição deste belíssimo trabalho jornalístico:

a Edição Especial Jovens, incluindo, nesta homena
gem, os pontos de vista dos Psiquiatras lçami Tiba e
Jairo Bouer e a sempre bem-vinda colaboração de
Luís Fernando Veríssimo.

À Editora Abril, na pessoa de seu Presidente,
Roberto Civita, nossos parabéns e o voto de louvor da
Câmara dos Deputados por mais este serviço de in
formação, de indiscutível oportunidade e qualidade,
prestado à sociedade brasileira, especialmente aos
jovens, aos pais, aos educadores e a quantos de al
guma forma se empenham na concepção e imple
mentação de políticas Publicas para a juventude.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, vou fazer 2 registros.

Estive na solenidade de posse de Rolf Hackbart
na presidência do INCRA, que renovou a esperança
deste Parlamento, da sociedade, daqueles que não
têm direito à reforma agrária, dos ruralistas - deve
mos ser justos com aqueles que têm terra e nelatra
balham -, dos sem-terra, que estão à mercê da pró
pria sorte. Fiquei muito satisfeito com a palestra que
S.Sa. proferiu naquele momento sobre seu compro
missocom o Governo Lula e com o povo brasileiro.

O outro registro, Sr. Presidente Inocêncio Olivei
ra, refere-se a V. Exa., o único integrante do PFL que
merece nossos elogios e que, embora faça parte da
Mesa, em virtude de composição partidária, poderia
ter se levantado e acompanhado seu partido - a deci
são de um partido pode ser acatada por um integrante
da Mesa. Porém, V.Exa., de maneira coerente, hon
rando o Parlamento, como sempre, às vezes portan
do-se de maneira dura para manter a ordem, compre
endeu que o espírito parlamentar tem de ser respeita
do, e não fugiu do debate, mesmo votando contra a
proposta, e permaneceu em plenário.

Quem venceu, Sr. Presidente, não foi a base ali
ada ou o Governo, mas o povo. Essa estória de dizer
que ele perdeu está errada. As pesquisas mostram
que as reformas são necessárias e que Lula está mui
to bem. No entanto, temos de respeitar a posição do
PFL.

Há um ditado que diz: Para falar ao vento, bas
tam palavras; mas para falar ao coração, são neces
sárias obras. Estão sendo construídas obras de um
Governo que tem a oportunidade de mostrar para o
povo brasileiro que é possível propor mudanças, mes
mo sabendo que não são reais e acabadas. São 500
anos de desmandos que precisam ser reparados. Ain-
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da assim, o Governo Lula está marcando pontos,
como os de ontem.

Lamento queo PFL não tenha podido participar
da vitória do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PT- RJ. Sem revisão

do orador.) -- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
neste momento em que se fala tanto de tributos, injus
tos ou não, e que regras previdenciárias para o setor
público tornaram-se muito duras e austeras, encami
nho à Mesa projetode lei que visa possibilitar aos pro
fessores deduzir os gastos com livros e implementos
de informática do Imposto de Renda. Nestes tempos
de tanta discriminação, há necessidade de se reforçar
tudo que possibilite educação, informação e sociali
zação do saber.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, viva
Santa Rosa'lTlinha particularíssima aldeia, que com
pletaseus 93 anos de fundação.

Ainda quea razão me ensine que o mundo está
globalizado e que tudo se interliga, nos tornando cada
vez mais planetários, o que meu coração pede é a rua
calma, a padaria, o sítio no pé da serra. Desejo tudo o
que é bem próximo, tão próximo como as amizades e
as árvores semeadas desde a infância. A cidade que
tem isso é a. minha. E o Rio Pardo, que banha suas
terras, é mais bonito que o Tejo. Ao abraçar a minha
Santa Rosa de Viterbo, mãe como a minha quase no
nagenária mãe que lá vive, repito Paulinho da Viola:
"Não vivo do Pl3.ssado, o passado é que vive em mim".

O Município de Santa Rosa de Viterbo tem his
tória quase secular. Seu filho, o jornalista Romeu
Antunes, a recuperou.

A estrada para carro de boi, que o coronel
FranciscodaCunha Bueno Jr. abriu, ligando Cajuru
à estação Cerrado; a estrada de ferro Mogyana, de
pois depássar pela sua fazenda Bella Vista, tam
bém levl3.và ªcapela da fazenda Lagoa, no Municí
pio deSãoSimão - Municipio aque pertencia tam
bém a. Bella. Vista. A tradição oral diz que tal igreja
foi construída por yolta de 1884, em terrenos doa
dos pelo casal Feliciano Pinto do Carmo e Francis
ca de Paula doEspírito Santo.

Pouco antes daquele ano, os sitiantes da redon
deza faiiam terço para Nossa Senhora Aparecida 
em cujo culto a igrejinha foi erguida -, na casa de
Francisca, localiz€lda nas imediações da atual Rua do
Comércio. Más, 1::\0 comprar a imagem da santa para
colocar no altar, a mulher foi. enganada pelo mascate,
que sacou da mala uma legítima Rosa de. Viterbo. O
P€ldre deCajuru, ao benzer a imagem, desfez o enga-

no e incentivou o culto à italiana - jamais foi canoniza
da. Os fiéis se conformaram.

O povoado de Santa Rosa de Viterbo, que se
formou em torno do pequeno templo, virou Distrito
Policial em 1893. Em janeiro do ano seguinte, Henri
que Santos Dumont começa a adquirir terras para
constituir a fazenda Amália, marco da história paulista
do século XX. Em 1898,Dumont, irmão do Alberto, o
pai da aviação, constrÓi um ramal ferroviário particu
lar, ligando sua propriedade à Estação Glória - depois
Santos Dumont. Em 1900 ele monta a primeira usina
de açúcar da região e começa a diversificar a monoto
nia cafeeira que reconhecia em seu pai, Henrique Du
mont, um rei em Ribeirão Preto.

Em 1909 começa a ser construída a Hidrelétrica
de Itaipava, no Rio Pardo. Os católicos festejam a fun
dação da Paróquia de Santa Rosa de Viterbo. Foi tan
ta euforia que colocaram abaixo a igrejinha, então
acanhada, para erguer, em apenas um ano, a atual
matriz.

Em 1910 o povoado fica independlente de São
Simão e nasce o Município de Ibiquara. Em tupi-gua
rani significa "sepultura", ou "lugar de buraco".

Em 1912, por novo decreto estadual, sai Ibiqua
ra e entra Santa Rosa. Para poder produzir na sua fa
zenda Amália, que não parou de crescer até ser ven
dida em 1920, Dumont mandou buscar italianos e os
acomodava emcolônias na propriedade. Eles vieram
para substituir o braçoescravo, que ficou indisponível
depois da Lei Áurea de 1888. Os imigrantes não se li
mitaram às lavouras e desenvolveram, na vila e depo
is no Município, o comércio e a indústria. Em 1907
eles constroem a igreja de Santo Antônio e fundam o
Grêmio Operário Internacional de Beneficência.

A mulher de Henrique Santos Dumont, Amália
Ferreira Dumont- a quem elenomenageou dando o
nome à fazenda - e Seus filhos vendem a herança
para um grupo constituído pelo conde Francisco Ma
tarazzo, Companhia Mecânicade São Paulo, e Coro
nel Francisco Schmidt, outro rei do Café de. Ribeirão,
e ela passa a chamar-se Sociedade Agrfcola Fazen
da Amália.

Em 1931 a sociedade é desfeita e o conde Fran
cisco Matarazzo toma para si a· direção da Amália e
amplia a oferta detrabalho no Município e região. Não
bastasse a usina de açúcar e a destilaria de álcool, o
filho de Francisco constrói fábrica de conservas, áci
do cítrico, papel, enquanto vai influindo na política da
cidade, que viraria Cornarca em 1956.

Antes, em 1944, Santa Rosa trocara seu nome
para Icaturama, "lugar de água boa", que dura até
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1949, quando volta a chamar-se Santa Rosa de Vi
terbo.

Dos Matarazzo restou, no final do século XX, a
fábrica de sabonetes em Amália. A fábrica de ácido
cítrico e a de papel foram vendidas nos anos 90. A usi
na Amália - que em 1992 foi arrendada para os ir
mãos Cury, donos da usina Santa Rita, de Santa Rita
do Passa Quatro, que a denomina "Diné" - acaba em
1999, nas mãos dos irmãos Biagi, donos da usina da
Pedra, de Serrana, e ela passa a ser chamada de Ibi
rá, "árvore frondosa".

O complexo iniciado por Dumont, em outras
mãos continua sendo a base industrial do Município,
e o comércio da cidade, iniciado pelos italianos, de
senvolveu-se basicamente nas mãos de seus des
cendentes.

Capítulo a parte é a musicalidade de Santa
Rosa de Viterbo. Desde Henrique Santos Dumont a
localidade conta com bandas musicais. Antônio Gui
marães, que foi Prefeito, e Plácido Bertocco enche
ram o coreto da Praça Matriz com o colorido som das
bandas sob suas regências. Maurílio de Oliveira Júnior
herdou a batuta e a vocação, transformando as retre
tas em concertos, agora com a Banda Filarmônica,
que, sediada na antiga Estação da Mogyana, forma,
desde 1985, bons músicos e bons cidadãos. Muitos
outros talentos formaram-se nesse clima musical que
Santa Rosa de Viterbo respira: Simone Guimarães,
neta do maestro Antônio, é uma estrela de primeira
grandeza, com voz e sensibilidade inconfundíveis.
Rubinho Antunes, trompetista e compositor, acompa
nha artistas e conjuntos que fazem o que melhor se
pode encontrar em música instrumental brasileira.

A lista ficaria extensa e injusta, mas homena
geá-los é homenagear os demais musicistas san
ta-rosenses que tão duramente têm batalhado nas
áridas possibilidades de cultura desse Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem apro
vamos a reforma tributária possível. Por ser moderna,
tranqüiliza partidos como o PTB e os da base do Go
vemo, que votaram favoravelmente a ela.

A reforma atende às várias necessidades do
País. Disso temos certeza. Esta Casa, pela primeira
vez, olha com carinho para os Municípios paulistas,
que precisam de recursos. E, com o art. 146-A, pela
primeira vez o Ministério da Fazenda terá condições
de apoiar a livre, exata e lícita concorrência no País,
onde, sabemos, a sonegação é muito grande.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
hoje a esta tribuna prestar minhas homenagens a
uma das maiores cooperativas deste País, a Coope
rativa dos Agricultores da Região de Orlândia 
CAROL, que neste ano completou 4 décadas de exis
tência.

Quando iniciou suas atividades, com a união de
59 agricultores, a sede da cooperativa era um casa
rão alugado no centro de Orlândia. Hoje, a CAROL
transformou-se na maior cooperativa de grãos nos
Estados onde atua e uma das grandes responsáveis
pelo aumento da produtividade do setor.

Ao falar do sucesso e das conquistas da
CAROL, não poderia deixar de enaltecer o trabalho
do líder cooperativista José Oswaldo Galvão Junquei
ra, que há 16 anos a preside. Graças a José Junquei
ra· e aos empreendedores que o precederam, a
CAROL manteve-se sempre fiel aos autênticos princí
pios do cooperativismo, numa demonstração inequí
voca da veracidade do principal lema do cooperativis
mo: a união faz a força.

Mas o cooperativismo, como muitos erronea
mente pensam, não é somente instrumento de incre
mentação da competitividade de pequenos e de mé
dios produtores. Como muito bem observou certa vez
o nosso Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
outro grande líder cooperativista do País, "as coope
rativas são como agentes silenciosos do bem, geran
do empregos ao redor do mundo, combatendo a ex
c�usão social e resgatando valores de solidariedade e
de distribuição da riqueza".

Sr. Presidente, nobres colegas, como todos sa
bem, são os agronegócios que alavancam a econo
mia da Nação nos dias atuais. O Brasil do campo
cresce 6 vezes mais do que a média nacional, e as sa
fras recordes repetem-se ano após ano. OBrasil rural
é tecnologicamente avançado, rico e moderno, res·
ponsável por grande parte das divisas que ajudam a
equilibrar a nossa balança de pagamentos.

Por trás deste extraordinário sucesso estão cen
tenas de grandes cooperativas. Cooperativas que,
como a CAROL, começaram pequenas e hoje são gi
gantes dos agronegócios nacionais. Cooperativas
bem administradas, que perceberam a hora certa de
investir em tecnologia e aproveitaram a oportunidade
de partir para a conquista do mercado externo, tor
nando-se uns dos maiores empreendimentos mun
diais dos seus respectivos setores.

Mas, como já observei há pouco, as cooperati
vas têm um diferencial em relação a empresas volta
das exclusivamente para a geração de lucro. O coo
perativismo, por sua estrutura peculiar, é elemento
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imprescindível na construção de um novo Estado de
bem-estar social, tarefa particularmente importante
para uma Nação que, como a nossa, ainda é vitimada
por vergonhosos índices de desigualdade social.

Quero, pois, saudar o magnífico trabalho reali
zado pelo líder cooperativista José Oswaldo Galvão
Junqueira à frente da CAROL, bem como seus direto
res, funcionários e todos os que contribuíram para
que esta empresa se tornasse, em 40 anos, uma das
bem-sucedidas do setor.

Faço votos de·que a nossa sociedade continue
gerando muitas e vitoriosas cooperativas de Norte a
Sul do País, formando, desta maneira, vasta teia de
apoio para a construção de um Brasil melhor, mais
justo, próspero, fraterno e solidário.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, registro que a Profa.
Isabel Cristina assumiu a Superintendência da Com
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fran
cisco e do Parnaíba - CODEVASF, em Petrolina.

Em segundo lugar, faço uma reclamação - e
posteriormente vou apresentá-Ia formalmente à Mesa
- acerca das empresas privatizadas cujos contratos
não regulam os aumentos praticados. Só neste ano,
tivemos mais de 30% de aumento no setor de energia.
O camarada está em Bezerros, no fim do mundo, sem
reajuste salarial há 8 anos, e tem de pagar por au
mentos exorbitantes.

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL autorizou reajuste de 21 ,50% nas tarifas resi
denciais. Para os clientes de outras classes de consu
mo, industriais, comerciais e rurais, o aumento será
de 31,65%. Para o Dr. Romeu José de Oliveira, Presi
dente do Sindicato das Indústrias Gráficas 
SINGRAF, em momento de significativa queda de po
der aquisitivo, em que o consumidor está desapareci
do do comércio, os estoques estão entulhados nos
depósitos e ninguém está vendendo nada, essa notí
cia pode representar mais desemprego e encolhi
mentoda. atividade produtiva. Além de significar mais
arrocho para as famílias e para os empresários que
não têm mais onde cortar para fazer frente aos cons
tantes aumentos prornovidos por este Governo, que
se dizia, há pouco tempo, contrário a qualquer tipo de
reajuste de tarifas, contribuições e impostos.

A situação chega a ser engraçada e trágica ao
mesmo tempo, Sr. Presidente. Temos informação do
próprio Ministério de Minas e Energia de que o exces-

so de oferta de energia elétrica já alcança 7,5 mil me
gawatts, e as projeções oficiais indicam uma sobra de
9 milmegawatts no ano que vem. Ou seja, está so
brando energia no Brasil, e, mesmo assim, o consu
midor residencial, a indústria, o agronegócio e o co
mércio são sacrificados.

As usinas geradoras têmo descaramento de co
brar do consumidor, mesmo sem demanda, o paga
mento pela capacidade de energia. Ao serconvocada
para participar, a população brasileira deu maravilho
sa demonstração de solidariedade e de responsabili
dade, coisas que o Governo ainda não aprendeu a fa
zer. O consumidor brasileiro, mudou sua postura, re
duziu os gastos de energia elétrica e hoje, quando há
energia sobrando, em vez de ser beneficiado com a
diminuição dos preços, é penalizado com o aumento
das tarifas;

O que estamos vendo agora é umespetáculo de
crescimento de impostos, taxas e tudo que pode re
sultar em maior arrecadação para o caixa das estatais
e empresas Publicas ou concessionárias. Com o co
mércio e a indústria parados, a classe trabalhadora
ameaçada de desemprego, cada vez ganhando me
nos, todos vão ao desespero.

Logicamente os empresários,. principalmente
aqueles para cuja atividade a.eletticidadle é um insu
mo importante, como o setor de panificação, por
exemplo, não terão como evitar o repasse dos preços.
Noventa por cento das padarias usam fornos elétricos
e pagam contas na faixa de 4 mil reais, que passarão,
com esse novo reajuste, para mais5 mil.reais mensa
is. Ou as padarias repassam o preço para o pãozinho
ou demitem empregados. Sem falar nas gráficas, nos
mercados, nos açougues, nas oficinas, que também
dependem diretamente do uso da eletricidade. Já
está sendo previsto aumentos de preços em cascata.

O pior é que osempresários já estão sem clien
tes e correm o risco de diminuir ainda mais sua clien
tela se houver aumento de preços. Por outro lado,
existe a. possibiliqade de racionamento voluntário de
energia, mas isso não será fácil, uma vez que quase
todas as empresas e residências já vêm investindo
em projetos de economia de energia desde oraciona
mento compulsório de 2001l20()2. O efeito desse
reajuste datarifa de eletricidade, como já tem aconte
cido outras vezes, será justamente oposto ao que o
Governo. espera: provocará maior retração do setor
produtivo, gerando necessidade de outrosaumentos.

O momento para esse aumento não poderia ser
pior, Sr. Presidente, sobretudo noc:ontexto dasdificul
dades por que o Brasil está passando. Que cresci
mento poderemos ter sobrecarregando o setor produ-
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tivo, encarecendo ainda mais os produtos, dificultan
do cada vez mais o consumo que já anda tão baixo?

Esperamos que o Governo contemple essa situ
ação e, particularmente, que a Ministra de Minas e
Energia, Dilma Rousseff, outrora tão contrária às ati
tudes que hoje está tomando, trabalhe em favor do
Brasil e da solução de nossos problemas de geração
e distribuição de energia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. SELMA SCHONS (PT - PRo Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, começou hoje em Brasília o importante Semi
nário Mulher, Política e Poder no Brasil.

Sr. Presidente, trago a esta Casa minha preocu
pação com a participação feminina em todas as esfe
ras de Poder. É inegável e reconhecido o aumento da
presença feminina no Parlamento brasileiro. O núme
ro de mulheres eleitas cresceu 45% em relação à últi
ma Legislatura. Atualmente, somos 44 Deputadas e 9
Senadoras. Em 1998, éramos apenas 29 Deputadas
e 5 Senadoras. Apesar destes números, representa
mos apenas 9% do número de Parlamentares do
Congresso Nacional.

Este números são reveladores porque ressal
tam a necessidadede estimular a participação damu
Iher nas esferasde Poder, principalmente onde se
concentram os níveis de decisão política.

A instituição da política de cotas por gênero,
que obriga os partidos políticos a manter 30% das
vagas para mulheres em cargos eletivos, nã() é bas
tante para contemplar a participação feminina. Sen
timos que uma lei não é suficiente para mudar a si
tuação. As campanhas precisam ter financiamento
público, já que a questão financeira tem sido um dos
maiores fatores de afastamento da mulher dos em
bates eleitorais.

Internamente, os partidos políticos necessitam
tomar atitudes queproporcionem a ampliação da par
ticipação de mulheres em suas diretorias, ofinancia
mento de cursos e a promoção de campanhas publici
tárias sobre a importância da participação política
das mulheres.

Neste sentido, acreditamos que a presença fe
minina será qualitativamente maior com políticas de
igualdade implementadas pelos governos e pelas en
tidades de representação social, a exemplo dos Con
selhos de Defesa dos Direitos da Mulher nos Estados
e Municípios brasileiros. No Paraná, assumi o com
promisso de lutar pela implantação de um conselho
em cada Município. Formado a partir da organização
das mulheres, ele será uma das instâncias mais ex-

pressivas da participação política feminina nos Muni
cípios.

O debate está apenas no começo. Estamos nos
empenhando para que até as próximas eleições seja
conquistado aumento significativo da representação
política feminina em nossos Municípios.

Muito obrigada.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no meu discurso de hoje transcrevo
expediente a mim encaminhado pelo Sr. Nildo Malte
zo, Presidente da Associação Comercial e Industrial
de Alto Paraíso, Estado de Rondônia. Tomo esta inici
ativa por concordar com o teor de sua carta circular,
que reflete o sentimento da pequena e microempresa
brasileira.

"Após vinte anos de ditadura militar, com reser
vas de mercado, corrupção, agressão aos direitos hu
manos e muitos outros desmandos, chegamos à exa
ustão do regime ditatorial e iniciamos a fase de aber
tura e de eleições.

Com o início da fase de abertura democrática,
eleições diretas, a contragosto de muitos oportunistas
antipatriotas, passamos a conviver com as famosas
aventuras dos planos mirabolantes, políticos e econô
micos, levando a população à mais desumana distri
buição de renda contada na história do país. Acumu
lando a riqueza do país nas mãos de uma minoria pri
vilegiada de empresas caraterizadas e vinculadas a
mandos multinacionais e empresas caraterizadas e
vinculadas a alguns políticos desonestos.

O micro e pequeno empresário, por forças cir
cunstanciais, passou para a informalidade e para a
exclusão socioeconômica.

A burocracia exagerada, o desaparecimento do
crédito, os juros altos e a carga tributária, incompatí
veis com a economia nacional, tudo isto agravado ain
da pela globalização que perversamente suga a eco
nomia mundial, principalmente dos países mais po
bres que não têm acesso à tecnologia, que transfe
rem suas parcas receitas em favor das poucas na
ções ricas dominantes e opressivas.

Com todos estes agravantes, os poderes consti
tucionais do país, em muitos casos, vêm cometendo
desmandos e abusos, com atos de corrupção genera
lizada.

Agora, vemos uma luz no final do túnel, com o
presidente Lula acenando para novos ventos, onde
permitirá ao micro e pequeno empresário acesso ao
crédito. Ainda vemos uma preocupação do presidente
com a redução da carga tributária e dos juros.
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Com o açodamento dos políticos na emanci- beira Unger, Publicado no jornal Folha de S.Paulo de
pação de distritos a municípios, sem levar em consi- 26 de agosto deste ano, com o título Mediocridade:
deração a capacidade de gestão e somente os inte- "A situação do Brasil parece ruim. Duas sema-
resses eleitoreiros, formaram-se administrações nas viajando e discutindo pelo país afora convence-
municipais sem nenhum compromisso com a clas- ram-me de que ela é muito pior do que parece.
se empresarial. Visto do ângulo de sua vida econômica, .o país

As áreas de terras, tanto urbanas como rurais, marcha (no melhor caso) para a perpetuação da me-
desmembradas de áreas maiores através de con- diocridade: crescimento baixo e frágil, gestos incon-
tratos de gaveta, encontram-se até hoje, há mais de seqüentes de política social, abdicação nacional pre-
dez anos de emancipação, irregulares por falta de miada com respeitabilidade internacional.
titulação. ochefe de Estado encena papel gasto: o do hu-

Assim, como em outros municípios, se encontra manizadordo inevitável- preocupado com os pobres,
o nosso Município de Alto Paraíso. confiável aos ricos e disposto a sacrificar a classe mé-

Considerandoque Vossa Excelência é o repre- dia para demonstrar tanto a preocupação quanto a
confiabilidade...sentante conhecedordesta nossa região, conhecedor

maisdo que ninguém de nossas dificuldades: como a A primeira conclusão é que oPT se está reve-
segurança, a educação, a saúde e, principalmente, lando um desvio na história do Brasil. Veio, com a aju-
peloisolámento que vivemos até recentemente. Nos- da da igreja edaintelectualidade, para substituir o ve-

lho trabalhismo brasileiro. A substituição não presta:
so Micro e Pequeno Empresário (marceneiro/movele- acabou em rendição., É preciso voltaratras e retomar
iro, costureira, chacareiro ,e sitiante, comerciante e o fio da históriabrasileira ali onde ele foi rompido".
outros), além de virem sofrendo com os planos de go-

Era o que tinha a dizer.
vernoJracassados, que.os levouàinadimplênciajunto O SR. ADÃO PRETTO(PT _ RS. Sem revisão
ao SSRASA, SPC, Cartórios de Protesto, etc., onde,
como é de· conhecimento de todos, quem sempre do orador.)-Sr. Presidente, ,a produção de transgêni-
paga as contas com 0$ planos fracassados são os pe- cos no Brasil continuará prqibida este ano porque,

. I mesmo que o.projeto.do Governo·venha para esta
quenos empresárioS, agora, marginalizados socra e Casa,tramite...e.m. re.gime deurg,.ê.ncia - e o Min.istro
economicamente, fora darede bancária e de créditos. ,. . .

A Associação Comercial e Industrial de Alto Pa- José Dirceq nosafírmou qUe isso não ocorrerá - e
raíso -'- ACIAP, emeonvênio com FACERlSEBRAE no seja favorável ao plantio, não .haveria mais tempo,

uma vez que no Pª-ran~ e em Mato ,Grosso do Sul o
Projeto Empreender, que tem como metodologia bá- cultivo da sojájlácomeçou, Tnquanto no Rio Grande
sica a formação de Núcleos Setoriais, que são grupos do Sul~e inicia no mês deo?tubro.
de pequenos empresários de atívidades do mesmo Emboraª-Iei em vigorproíbao cultivode trans-
ramodé negócio, com problemas semelhantes e so- gênicos, os fazendeiros do meU Estado dizem aberta-
lução comuns. Fundamentada nestas evidências é mente, inclusive pela imprensa, que vão plantar, que
que esta Associação, preocupada com o desenvolvi- não lhes inter7ssa se é proibid~ou não..Esses mes-
mento,econômicoesocial do município, solicita a in- mos fazendeiros, quandoO~é:lgricultores sem-terra
terveniência .de Vossa, Excelência, utilizando o seu ocupam suas tertas - o que não acho i1egal,uma vez
poderde represe9tatividadepolítica, que preste um que os grandes latifúndios jé\fqram invaôidos-, ale-
grande serviço a esta classe de pequenos empresári- gam que a atitud~ é ilegal..Todavia, não acham que
os carentes de Alto Paraíso, buscando as seguintes plantarproduto proibido é ilegal.
soluções: Sr. Presidente, erae~eo registro sobre a con-

1 - acionar a administração executiva municipal tradição.dos rio-grandensés.
de Alto ParaísO para uma imediata titulação dos terre- Obrigado.
nos urbanos e rurais; O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA - Sr.

~ - ações junto aos bancos oficiais (Banco do Presidente, peço a palavra pela ordem.
Brasil, BA$A, e CaixaEconômica Federal), pela redu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ção da burocracia e abusivas exigências de garantias V.Exa. a palavra.
reais ao financiamento". O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA

E, para finalizar, Sr. Presidente, acrescento al- (PRONA -.Sp P~la ordern. Sem revisão do orador.)-
gunspar~grafosde artigo escrito por Roberto Manga- Sr. Presidente; associo-me ao Deputado Adão Pretto
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na esperança de que a soja transgênica não seja
plantada. Embora adotemos posições contrárias, cer
tamente neste ponto compactuamos com a mesma
ideologia.

Sr. Presidente, também gostaria de registrar
que encontro dificuldades para marcar reunião com o
Secretário de Educação Superior do Ministério da
Educação, responsável pela elaboração e autoriza
ção de projetos. Está em meu gabinete o Dr. Gilberto,
Presidente da União Brasileira de Educação, e não
consegui agendar reunião com o coordenador daque
la Secretaria para tratar de diversos assuntos.

Em contrapartida, registro o fato de que o Minis
tro da Educação sempre tem-nos atendido com corte
sia e máxima cordialidade. Enviei indicativo a S.Exa.,
que foi prontamente atendido, sobre a revogação da
obrigatoriedade do diploma de curso superior para
professores do ensino fundamental.E aguardo do Sr.
Ministro resposta sobre outro indicativo que diz res
peito ao reconhecimento de diplomas de universida
des estrangeiras.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Benjamin Maranhão.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro a
união e a força do PMDB nas votações de ontem. Dos
73 Deputados presentes em plenário, 70 votaram
conforme a orientação do Líder Eunício Oliveira.

Isso mostra que o PMDB, unido, é grande força
neste Congresso, constitui o principal partido da base
de sustentação do Governo e ajuda a dar estabilidade
a este País. Esse grande partido, como sempre, exer
ce seu papel na história do Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, faço 2 registros
nesta tarde. Recorro a esta tribuna para denunciar a
arbitrariedade de uma decisão judicial e a truculência
de 3 policiais federais que, de posse de um mandado
de busca e apreensão assinado por um Juiz Federal,
no último dia 22 de agosto invadiram o estúdio da rá
dio comunitária Serrana, de Patu, cidade do médio
oeste do Rio Grande do Norte, levando CDs e equipa
mentos, inclusive o transmissor.

São comuns nesta região fronteiriça com o Mu
nicípio de Catoledo Rocha, na Paraíba, práticas vio
lentas que nos remetem ao antigo cangaço. A invasão
à rádio Serrana ocorreu no Dia do Folclore, o que im
pediu a veiculação de programação específica com

artjstas locais, como o folclorista João de Artur, e o
multimídia Paulo Heriberto Suassuna, queproduz do
cumentário sobre a cidade.

Em 6 anos de experiência e contribuição ao Mu
nicípio, esta emissora de radiodifusão comunitária
tem apresentado trabalho de relevância social. A rá
dio Serrana tem-se destacado pela geração de em
pregos diretos e por constituir fórum permanente de
debates e informações sobre questões sociais, envol
vendo, principalmente, o conjunto de atores da comu
nidade local. Essa história foi construída a partir do
envolvimento da comunidade, enfrentando a constan
te ameaça de fechamento da rádio e de prisão dos
responsáveis.

Outro fator que causou indignação na comuni
dade é que, além de levarem os equipamentos, os po
liciais confiscaram o acervo cultural organizado pela
rádio, numa verdadeira agressão ao patrimônio histó
rico e artístico do sertão nordestino.

Em protesto contra a ação e a pedido da comu
nidade de Patu, leio aqui trecho do poema São os do
Norte que vêm, de autoria de Ariano Suassuna e Ca
piba, apresentado no II Festival da Canção Popular
realizado no Rio de Janeiro, em 1967, uma das obras
confiscadas pelos policiais:

"E Jesuíno Brilhante
Volta, feito aparição!
Queima o dono da Injustiça
De Bacamarte na mão!
Sua voz, então, se afasta
Cantando a velha canção: Eu tenho

um espelho de cristal Foi Jesus Cristo que
limpou ele do pól

Mas, lá um dia, A terra se alumia
Ao meio dia se espalha a luz do Soll"

Sr. Presidente, registro nosso protesto e repú
dio a essa situação inaceitável. E expresso minha
solidariedade não só ao coordenador da rádio Ser
rana, companheiro Aluísio Dutra, mas também aos
demais. funcionários. Já tomamos a providência de
levar o caso ao Ministro das Comunicações, Miro
Teixeira.

Sr. Presidente, o outro assunto que passo a
abordar diz respeito aos professores de Natal, em
greve desde o dia 14 de agosto. São 2.500 profissio
nais que, mais uma vez, lutam por salários justos e
por condições dignas de trabalho.

Para se ter uma idéia da gravidade do quadro,
do ponto de vista salarial, é preciso dizer que os cole
gas professores primários de Natal ganham salário
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inicial de 478 reais, enquanto os de nível superior per
cebem aproximadamente 658 reais. E não estou fa
lando de um Município qualquer, mas da Capital do
Estado.

Infelizmente, o Prefeito da minha cidade, Carlos
Eduardo Alves, até o presente momento se nega a
conversar com a categoria. As justificativas de S.Exa.
não convencem, são infundadas porque, segundo da
dos da própria Prefeitura, o Município dispõe de mais
de 6,5 milhões por mês para aplicação na área de
educação. Por ano, são cerca de 78 milhões.

Sr. Presidente, não aceitamos de maneira algu
ma o imobilismo e a insensibilidade do Prefeito.
Enquanto isso, a greve perdura, com graves conse
qüências para milhares de alunos, o que aumenta a
angústia do magistério.

Quero fazer um apelo ao Prefeito da minha cida
de, Sr. Carlos Eduardo, para que dialogue com os pro
fessores. Afinal de contas, queremos melhoria nas
escolas, incorporação de gratificações, correção da
tabela remuneratória e reajuste salarial de 24%;

Sei que os Municípios enfrentam dificuldades,
sei que essas reivindicações, a despeito de justas,
não podem ser atendidas na sua plenitude. Mas que o
Prefeito apresente uma proposta, que siga o exemplo
do Presidente Lula, que recentemente negociou com
os servidoresdo INSS o reajuste de 49% em 3 parce
las; que negociou.o reajuste dos servidores das uni
versidades brasileiras em 3 parcelas de 5%; além de
firmar o cornpromisso de implementar o plano de car
gos e salários do funcionalismo público.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, im
passe e conflito só se resolvem com diálogo e propos
ta concreta. Só assim Superaremos a situação.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Zé Lima.

DISCURSO 00 SR. DEPUTADO ZÉ
LIMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 00
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

Durante o discurso do Sr. Zé Lima, o
Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Confúcio Moura, .3° Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Thomaz Nonô.

DISCURSO 00 SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE
À REVISÃO 00 ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peÇo
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna darconhecimento à Casa
de que protocolei projeto de decreto legislativo que
susta a Resolução nO 691, de 25 de julho de 2001, so
bre instituição do exame nacional de certificação pro
fissional· como requisito para obtenção de inscrição
nos Conselhos Federal e Regional de Medicina Vete
rinária, ea Resolução n° 732, de 13 de dezembro de
2002, sobre requisitos para inscrição de zootecnistas.

Sr. Presidente, para o bacharel em Direito exer
cer a profissão, deve fazersua inscrição na OAB, con
forme dispõe a Lei n° 8.906,de 4 de julho de 1994, o
Estatuto da Advocacia e a Ordemdos Advogados do
Brasil. As resoluções que cito tratarn de forma diferen
te a matéria.

Solicito que seja divulgada pelos órgãos de co
municação da Casa a apresentação do referido proje
to de decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - A
Mesa acolhe a apresentação e dará a devida divulga
ção, Deputado João Grandão.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB -PE. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, antes de formular a questão de ordem, apresento à
Mesa requerimento de convocação do Sr. Ministro
dos Transportes, para que, de acordo com o art. 50 da
Constituição Federal e o art. 219 do Regimento Inter
no, S.Exa. venhaa esta Casa prestar esclarecimentos
sobre denúncias divulgadas pela imprensa contra a
sua Pasta.

Sr. Presidente, a nossa questão de ordem tem
por base o art. 57, inciso XXI, do Regimento Interno.
Em face do esgotamento do prazo comissionai, for
mulei questão de ordem no âmbito da. Comissão de
Constituição e Justiçae de Redação a respeito do in
devido sobrestamento da tramitação doProjeto de Lei
n° 7.080, de 2002, do Ministério Público da União,
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alcançado coincidentemente pelo Requerimento n°
922, de 2003, de retirada de tramitação.

Naquela ocasião, informei que a proposição em
tela tinha pareceres favoráveis de duas das 3 Comis
sões a que fora despachada, ensejando, assim, nos
termos do § 1° do art. 104, combinado com o art. 136
do Regimento Interno, deliberação futura pelo Plená
rio da Casa, diferentemente das demais proposições
relacionadas pelo mencionado requerimento, em um
total de 15, cujo desembaraço cabe unilateralmente
ao Sr. Presidente da Casa, sem maiores embargos.

À vista da questão, o nobre Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, respondendo
conclusivamente, informou que só poderia dar ou não
tramitação à matéria após deliberação do Plenário,
mas apontou as soluções dispostas pelos parágrafos
do art. 52. Ora, Sr. Presidente, nos termos do art. 52, o
prazo para a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação deliberar sobre a referida proposição, que
se sujeita à deliberação do Plenário, é de 10 sessões,
e já se acha encerrado.

Assim, questiono V. Exa., nos termos regimenta
is: é óbice à tramitação legislativa comissionai a pen
dência de deliberação plenária acerca de requeri
mento de retirada de tramitação de proposição pen
dente de parecer?

Segundo: em face do que dispõe o § 6° do art.
52 do Regimento Interno, essa Presidência pode de
terminar o envio da proposição ao Plenário, de ofício
ou a requerimento de qualquer Deputado, ainda que
sobre ela haja requerimento pendente de deliberação
do Plenário?

Terceiro: havendo requerimento de urgência
para apreciação do projeto de lei mencionado, qual
proposição, dentre a urgência e a retirada, teria pro
cedência na votação?

Por último, na hipótese de aprovada a retirada
de tramitação, o Sr. Procurador-Geral da RePublica,
apresentando nesta mesma 52° Sessão Legislativa
proposição tratando de matéria constante do projeto
de lei retirado, fica dispensado de prévia autorização
do Plenário, na forma do art. 104, § 4°?

Sr. Presidente, são essas as questões de ordem
que formulo a V.Exa. não apenas em grau de recurso,
mas também em aditamento à questão elaborada no
recinto da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, conforme anexo.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Perfei
tamente, Deputado Gonzaga Patriota. A Mesa aco
lherá a sua questão de ordem e a remeterá à Secreta-

ria-Geral para análise. E o Presidente da Casa, de ofí
cio, expedirá resposta a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Tarcísio Zimmer
mann.

O SR. TARCISIOZIMMERMANN (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, participei hoje, às 11 h, da posse do
novo Presidente do INCRA, Sr. Rolf Hackbart, que as
sumiu, junto com o Ministro Miguel Rossetto, do
Desenvolvimento Agrário, a árdua e gratificante tarefa
de dar novo impulso à reforma agrária, grande desejo
deste País, mas que tem enfrentado obstáculos políti
cos, técnicos e financeiros, além dos permanentes
confrontos latifundiários.

O Presidente Lula tem o compromisso de elabo
rar reforma agrária coerente com o direito do povo
brasileiro à terra, ao trabalho, à dignidade e com os in
teresses deste País de fomentar a agricultura, ele
mento fundamental para o nosso desenvolvimento
econômico.

Sr. Presidente, a reforma agrária vem sendo tra
tada, ao longo dos primeiros meses do Governo Lula,
com a evidente intenção de tornar ainda maiores os
atuais conflitos no campo. Se analisarmos o número
de ocupações de terra ocorridas no primeiro ano do
Governo Lula, em comparação com as do primeiro
ano do segundo Governo Fernando Henrique Cardo
so, veremos que a imprensa produz, evidentemente,
o exagero dos fatos que geram competitividade, mas
que não têm nem de longe o alcance que lhes preten
dem imputar. Sob esse aspecto, na verdade, a tensão
no campo tem por objetivo impedir a realização da re
forma agrária.

Aqueles que apregoam a necessidade de refor
ma agrária pacífica, nosso objetivo e do Ministro Mi
guel Rossetto, de forma permanente constroem am
biente artificial de violência no campo, o que não cor
responde à realidade.

Tenho certeza, devido à experiência.de técnico
da área, à longa convivência com o Parlamento e ao
diálogo do Sr. Rolf Hackbart, de que a mudança que
ocorre num clima de tranqüilidade no INCRA busca
melhores condições para a realização de uma refor
ma agrária com qualidade.

Não queremos, como ocorreu em Governos an
teriores, transformar os atuais sem-terra em
sem-casa, sem-energia elétrica, sem-assistência téc
nica, sem-água potável, sem-condições de produção.
Queremos que os sem-terra tenham acesso à terra,
mas também um plano coerente de reforma agrária.
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de superar desequilíbrios históricos, admi
nistrando o desafio de apoiar e garantir o
desenvolvimento dos atuais centros de ex
celência e promover ao mesmo tempo o de
senvolvimento das regiões de menor densi
dade econômica,· científica e tecnológica.

Desta mesma perspectiva decorre o
sentido extremo de urgência com que é pre
ciso estimular e dinamizar a introdução das
inovações tecnológicas ao processoproduti
vo, em sua diversidade de setores e cadei
as, de sorte a torná-lo mais dinâmico e com
petitivo, seja no mercado interno·ou no co
mércio internacional.

Ao mesmo tempo, solicitam os interes
ses estratégicos do País, como entidade
permanente, que é, o esforço inarredável de
manter e projetar no futuro sua capacidade
científica e tecnológica em áreas de van
guarda no plano mundial.

Este· documento oferece um resumo
de realiza9õesneste breve período e das
iniciativas que .estão sendo desenvolvidas,
com clara noção dos desafios a vencer. 
Roberto Amaral, Ministro de Estado da
CiênCia e Tecnologia.

1.DESCONCENTRAÇÃO
1. 1 - Neurociências;
1.2 ~ Semi-Árido;
1.3 - Ceitec;
1.4 - Centro Regional de Ciências Nucleares do
Norte e Nordeste;
1.5 - Instituto do Cerrado;
1.6 - Instituto do Pantanal;
1.7 - Centro de Biotecnologia da Amazônia.

2. INCLUSÃO SOCIAL
2.1 - Popularização da Ciência;
2.2 - Arranjos produtivos locais;
2.3 - Ações regionais para inclusão social;
2.4 - Segurança Alimentar.

3. INCORPORAÇÃO DE INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS AO SETOR PRODUTIVO.
3.1 - Rede Brasil de Tecnologia;
3.2 - Criatec.

Não perseguimos números ou estatísticas, mas a ga
rantia do direito das pessoas, da qualidade de vida,
da dignidade e do desenvolvimento deste País.

Os primeiros meses do Governo Lula já apon
tam claramente para a valorização da agricultura fa
miliar, o que certamente será agora ampliado com a
mudança na Direção do INCRA, com a maior sintonia
entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e
aquele órgão e vice-versa. Isso seráalcançado, sem
dúvida alguma, para o bem do nosso País, dos traba
lhadores sem terra e de toda a comunidade que vê na
reforma agrária poderoso instrumento de geração de
emprego, de qualidade de vida e de dignidade.

Parabenizamos OMinistro Miguel Rossetto e es
peramos que o. novo Pre~idente do INCRA contribua
para0 atendimento do grande anseio nacional e se
comprometa com a dignidade e a cidadania dopovo.

Muito obrigado.
O SR. BETa ALBUQUERQUE (PSB - RS. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicito a VExa.
que determine a transcrição nos Anais da Casa de
documento Publicado pelo Ministério da Ciência e
Tecnolagia, em que o Ministro Roberto Amaral presta
contas dos primeiros 8 meses de gestão da política
de desenvolvimento nacional e de inclusão social na
área de tecnologià do País.

Agradeço a V.Exa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ciência E Tecnologia:
Desenvolvimento nacional e inclusão social

Brasília - Agosto de 2003
Ao ·Iongo dos últimos sete meses, te

mos procurado imprimir à ação do Ministério
da Ciência e Tecnologia a visão e sentido de
transformação do Governo do Presidente
Lula.

Subjacente à condução do Ministério,
a idéia força de mudança está expressa ini
cialmente na postura ética de ver ciência e
tecnologia não como categorias per se,
mas como instrumentos fundamentais à
construção de uma sociedade de inclusão,
justa e coesa. Esta visão leva-nos a perse
guir a desconcentração espacial, ou seja, a
expansão do desenvolvimento científico e
tecnológico a todas as regiões do País, com
um forte sentido da absoluta necessidade

4. POLíTICAS E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO.
4.1- CNPq;
4.2- Finep;

PROGRAMAS
CIENTíFICO

DE
E
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4.3 - Nanotecnologia e Nanociência;
4.4 - Icra/BR;
4.5 - Área Nuclear;
4.6 - Área Espacial.

5. COORDENAÇÃO DA POLíTICA NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
5.1 - Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
-CCT.

6. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

1.DESCONCENTRAÇÃO

Instrumentalizar ciência, tecnologia e inovação
para corrigir as desigualdades historicamente acumu
ladas é preocupação e prioridade fundamental deste
Ministério.

De fato, afigura-se insustentável para o futuro do
pacto federativo a manutenção do atual fosso entre
regiões, que tenderá a agravar-se perigosamente se
permitirmos o aprofundamento do apartheid tecnoló
gicointerno. Esta frente, bem como a da inclusão so
cial, têm naturais desdobramentos nas diversas ope
rações do MCT. Cabe contudo referência específica
às seguintes iniciativas.

Registre-se, como ponto de partida, a decisão
da atual gestão de dar cumprimento à determinação
legal de destinar 30% dos Fundos Setoriais a projetos
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Registre-se, ainda, que, com o objetivo de es
tender as oportunidades e benefícios da Ciência. Tec
nologia e Inovação à totalidade do País, o Ministério
da Ciência e Tecnologiavem mantendo intenso diálo
go com as unidades da Federação, com elas cele
brando convênios de cooperação, ao mesmo tempo
em que estimula a cooperação entre si - e as respec
tivas universidades -, em particular entre os que se si
tuam em diferentes níveis de densidade econômica,
científica e tecnológica.

Exemplo recente deste esforço cooperativo no
sentido da expansão da capacidade de C&T a todas
as regiões do País, é o projeto de criação da Rede de
Núcleos de Excelência nas instituições de ensino su
perior dos Estados de Rondônia, Acre, Roraima e
Amapá. O objetivo é precisamente promover a forma
ção de doutores nas universidades daqueles estados
da Amazônia através de recursos repassados aos
cursos de alta qualificação de universidades do Su
deste, entre elas a Universidade de São Paulo. E o
mesmo se pretende fazer, no Piauí, com excelentes
professores da Universidade Federal de Pernambuco.
Ou seja, a idéia básica é que sejam os professores

dos centros avançados os que vão ao encontro dos
alunos nos estados cuja capacitação se pretende de
senvolver, revertendo a tendência tradicional.

Em suas regiões de origem, das quais não se
afastarão, os novos cientistas terão campo ilimitado
de trabalho, articulados, via redes de comunicação,
com os institutos centrais, no Brasil e no exterior.

1.1 - Neurociências - Instituto Internacional de
Neurociências

As neurociências constituem uma das áreas ci
entíficas de maior crescimento no mundo e que deve
ultrapassar, nos próximos anos e em larga margem, o
desenvolvimento alcançado pela medicina cardiovas
cular. Estima-se que a renda gerada por esse ramo de
conhecimento, nas próximas décadas, alcance or
dem de grandeza superior a dezena de bilhões de dó
lares, com aplicações que envolvem, além da área da
saúde, a educação e a cultura.

Um contingente expressivo de cientistas e pes
quisadores brasileiros está trabalhando em centros
de excelência internacionais, por falta de condições
adequadas para a sua atividade no Brasil.

A iniciativa do MCT, de instituir grupos de exce
lência nessa área - instalando-se o primeiro Centro
Internacional de Neurociências em área do campus
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em
Natal - tem a função de fazer avançar a ciência e a
tecnologia da saúde no Brasil, repatriar uma geração
de neurocientistas ora radicados no exterior e, inclusi
ve, contribuir para o desenvolvimento econômico e a
mitigação das desigualdades regionais brasileiras.
Criando ainda a possibilidade de transformar esse
Centro em pólo de atração de pesquisadores nacio
nais e internacionais.

A área destinada a abrigar o Centro já está defi
nida e negociada com a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, que fez a doação de 100 hectares
para instalação do Centro Internacional de Neuro
ciências.

1.2 - Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Semi-Árido - INSA

Estão sendo tomadas as providências necessá
rias para instalar o Instituto Nacional de Desenvolvi
mento do Semi-Árido - INSA, com caráter de instituto
nacional subordinado diretamente ao MCT, para, jun
tamente com uma rede de instituições que atuam na
região, desenvolver programas e projetos visando,
por meio de diversas inovações tecnológicas e qualifi-
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cação de recursos humanos, melhorar as condições do projeto de engenharia e da edificação das instala~

de exploração sustentável daquela região. ções do CEITEC.

a INSA terá por missão agregar, realizar e di- 1.4 - Centro Regional de Ciências Nucleares do
fundir pesquisas científicas e tecnológicas, disponibi- Norte e Nordeste
Iizando resultados de pesquisas que promovam a Está sendo construído o Centro Regional de
sustentabilidade do desenvolvimento do semi-árido, Ciências Nucleares do Norte e Nordeste (CRCN _
em especial nas áreas de recursos hídricos, energia Na/NE), em Recife/PE,que atuará como um pólo de
renovável, biodiversidade e agronegócio, estimulan- desenvolvimento tecnológico para todo o Nordeste.
do a capacitação e desenvolvimento equilibrado das Foi designada comissão formada por representantes
competências regionais. da CNEN, MCT, UFPEe FINEP, para analisar e pro-

a Instituto atuará em articulação com as institui- por soluções para projeto de criação de umCentro de
ções de ensino, pesquisa e desenvolvimento já esta- Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, para aten-
belecidas na região, incluindo o Instituto Xingó e o der a região Nordeste.
Instituto do Milênio para o Semi-Árido. Unidades do
Instituto poderão ser instaladas em diversas institui- 1.5 -Instituto do Cerrado
ções da região, de forma a poderem atuar como nú- Está sendo criado o Instituto Nacional de De-
c1eos de .redes de pesquisa. senvolvimento do Cerrado, que é objeto de negocia

ção com o Goví3rno do Estado de Goiás, que partici-
1.3 - CEITEC - Centro de Excelência em Tecno- pará financeiramente da sua implantação. a Instituto
logia Eletrônica Avançada terá por missão agregar, realizare difundir pesquisas

a Ministério da Ciência e Tecnologia está de- científicas e tecnológicas, disponibilizando resultados
senvolvendo, juntamente com o Governo do Rio de pesquisas que promovam a sustentabilidade do
Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, desenvolvimento do cerrado, em espedal nas áreas
Motorolalnc., universidades e empresas brasileiras, o de recursos hídricos, energia renovável, biodiversida-
projeto Ceitec. de e agronegócio, estimulando a capacitação e de-

a projeto Ceitectem como objetivo principal senvolvimento equilíbrado das competências regio-
constituir-se em centro de excelência em tecnologia nais.
eletrônica, possuidor de infra-estrutura e conheci- a Instituto atuará em articulação com as institui-
mento necessários à formação de recursos humanos ções de ensino, pesquisa e desenvolvimento já esta-
altamente especializados, prototipagem e produção, belecidas na região.
em pequena escala, de Circuitos Integrados (CIS). 1.6 -Instituto do Pantanal

O Ceitec possui valor estratégico fundamental Está sendo criado o Centro de Pesquisas do
em função do significado do setor de Tecnologia da Pantanal, a ser localizado em Mato Grosso, sendo
Informação na economia internacional e por oferecer uma reivindicação conjunta. dos estados de Mato
à indústria nacional a possibilidade de desenvolver Grosso e Mato Grosso do Sul, e de toda a comunida-
Circuitos Integrados adaptados às suas aplicações. de de Educação e Ciência e Tecnologia da região. A
Atualmente. as· empresas nacionais precisam contar criação do Centro, terá por missão agregar. realizar e
com centros internacionais para este desenvolvimen- difundir pesquisas científicas e tecnológicas. disponi-
to, o que aumenta os custos e prazos para a geração bilizando resultados de pesquisas que promovam a
de novos produtos. sustentabilidadedodesenvolvimentodopantanal, em

Na cidade de Porto Alegre, em uma área de especial nas áreas de recursos hídricos, energia re-
aproxirnadamente 7.300m

2

, doada pela Prefeitura de novável, biodiversidade e agronegócio, estimulando a
Porto Alegre, será construído o Ceitec. capacitação e desenvolvimento equilibrado das com-

Para este ano, estão previstos recursos orça- petências regionais.
mentáriosda ordem de R$6.000.000,OO (seis milhões O Institutoatuarâ em articulação com as institui-
de reais). Por ocasião da Reunião do Fórum Nacional çôes de ensino, pesquisa e desenvolvimento já esta-
de Secretárioscle Estado para Assuntos de Ciência e belecidas na região.
Tecnologia, em Porto Alegre, foi assinado Protocolo
de Intenções .entre o MCT, FINEp, Governo do Rio 1.7 - Centro de Biotecnologiada Amazônia -
Grande do Sul e Prefeitura Municipal de Porto Alegre CBA
para o repasse inicial de parcela no valor de a Ministério da Ciência e Tecnologia desenvol-
R$1.784.057,OO, com vistas ao início da elaboração ve negociações com os ministérios da Indústria, De-
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senvolvimento e Comércio Exterior e do Meio Ambi
ente, para implantação do Centro de Biotecnologia da
Amazônia-CBA, em Manaus/AM. Atualmente há um
prédio construído e sem uso, que se transformará em
um Centro de Pesquisa, que ao lado do INPA e do
Instituto Emílio Goeldi, contribuirá para o desenvolvi
mento científico-tecnológico da Amazônia.

2. INCLUSÃO SOCIAL

O sentido de prioridade conferido à instrumenta
lização da Ciência, Tecnologia e Inovação para a su
peração de prementes problemas de exclusão social,
levou à cria.ção da Secretaria de Ciência e Tecnologia
para a Inclusão Social na estrutura do Ministério, vol
tada exclusivamente a esta temática, embora a ques
tão da inclusão social, bem como a da desconcentra
çãoespacial, tenham desdobramentos naturais em
todas as iniciativas do Ministério.

As ações da Secretaria estão estruturadas basi
camente em três vertentes: popularização da ciência;
ações regionais para Inclusão social; e Segurança
Alimentar e Nutricional.

2.1 - Popularização da Ciência

Programa Ciência nas Escolas

O Programa Ciência nas Escolas, objetiva a
implantação, nas escolas públicas de ensino médio,
de Laboratórios de Ciências, estimulando e apoian
do o ensino de ciências em todo o país, envolvendo
instituições científicas, universidades, centros e
museus de ciência. Programa em desenvolvimento
conjunto com o Ministério da Educação, governos
estaduais e Unesco, dentro do projeto de populari
zação da ciência.

O Programa oferecerá aos alunos da rede públi
ca de ensino melhores condições de competitividade
com os da rede particular, aumentará as oportunida
des para o surgimento de estudantes vocacionados
para a ciência e a pesquisa, além de ampliar o merca
do de trabalho para professores de ciências. exigindo,
como conseqüência. amplo programa de capacitação
continuada de professores. para estímulo à pesquisa
e produção de materiais didáticos na área de ciências
da natureza e matemática nas escolas públicas de
todo país.

2.2 - Arranjos Produtivos Locais
Arranjos Produtivos Locais são aglomerados de

agentes econômicos. políticos e sociais, localizados
em um mesmo território, que apresentam vínculos de
articulação. interação, cooperação e aprendizagem.

As Cadeias Inter-Regionais constituem organi
zações de propostas para administração tecnológica
portuária e zona costeira nocontexto do Acordo Bra
sil-Alemanha envolvendo Universidades e Portos de
oito Estados (RS, PR, RJ. ES. PE, CE. MA,. PA).

Hoje. existe acompanhamento e supervisão dos
Arranjos Produtivos Locais nas 27 Unidades da Fe
deração. incluindo visitas. Da mesma forma. há acom
panhamento e supervisão do Programa de Tecnologi
as Apropriadas em oito unidades da Federação e im
plementação nas demais.

Estão em fase inicial de implementação as Ca
deias Inter-Regionais de C&T em todas as unidades
da Federação.

O programa articula MCl. MDIC. Ministério da
Integração. Ministério do Trabalho. MME. Ministério
do Planejamento, Ministério do Turismo. APEX.
BNDES, FINEP e CNPq, para proposição de uma po
lítica comum de governo para os Arranjos Produtivos
Locais.

2.3..; Ações Regionais para Inclusão Social
O MCT atua em parceria com o Ministério do

Desenvolvimento Agrário no apoio ao desenvolvi
mento da Agricultura Familiar: com a Secretaria de
Pesca e Aqüicultura. em ações conjuntas nos progra
mas de Tecnologias Apropriadas e. Segurança Ali
mentar: e com o MDAllncra e o Ministério da Agricul
turalEmbrapa na definição de uma política comum de
apoio tecnológico aos assentamentos.

2.4 - Segurança Alimentar e Nutrici.onal
Sensível à carência de pesquisas e dados con

fiáveis sobre a verdadeira situação alimentar e nutrici
onal da população brasileira. o MeT, com a colabora
ção da Organização das Nações Unidas para Alimen
tação e Agricultura (FAO). da Organização Panameri
cana da Saúde (OPAS) e do IPEA. do Ministério do
Planejamento, esta. conduzindo a elaboração do Pri
meiro Mapeamento de Indicadores de Segurança Ali
mentar.

Por Outro lado. em articulação com a Confe
deração das Cooperativas de reforma agrária do Bra
sil. apóia o Projeto de Rede Nacional de Pesquisa
Tecnológica em Agroecologia e Reforma Agrária.

Mantém, ainda, com a UNESCO agenda de tra
balho com enfoque no tema "Cultura Alimentar da Po
pulação Brasileira" e. em colaboração com o Ministé
rio Especial da Segurança Alimentar e do Ministério
da Saúde, conduz os trabalhos de implantação do
Instituto do Milênio de Segurança Alimentar e Nutri
cional. IMSAN.
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3. INCORPORAÇÃO DE INOVAÇÕES Dirigentes das Instituições de Ensino Superior. (Andi-
TECNOLÓGICAS AO SETOR PRODUTIVO fes).

Duas iniciativas principais foram implantadas
com este objetivo:

3.1 - Rede Brasil de Tecnologia
A Rede Brasil de Tecnologia, criada por meio de

Decreto em 10 de julho de 2003, tem como objetivo a
articulação dediferentesáreas do Governo Federal e
governos estaduais, em conjunto com universidades,
empresas privadas e agentes financeiros. visando à
construção de um sistema favorável ao desenvolvi
mento tecnológico, pelos setores produtivos locais.

A Rede Brasil de Tecnologia tem, entre seus
objetivos específicos:

• Estimular o desenvolvimento de re
desde tecnologia setoriais nos Estados da
Federação, por intermédio da implantação
do modelo de gestão proposto pelo MCT;

• Aproximar as empresas dos centros
de pesquisas locais e das agências de fo
mento. para o desenvolvimento e consolida
ção de tecnologias de ponta. agregando va
lor aos atuais produtos de exportação (ser
viços, matérias-primas e mallufaturados e
propiciando a redução das importações;

• Gerar empregos no País, por inter
médio da substituição de importações de
bens e serviços em setores estratégicos: e

• Estimular a formação de grupos de
trabalho entre. empresas e centros de pes
quisa. com o objetivo de reduzir custos ope
racionais. incrementar trocas de conheci
mento e obter aumento na competitividade
das empresas nacionais.

3.2 - Criatec
O ProgramaCriatec - Criação de Tecnologia.

desenvolvido em cooperação com o BDES. está ori
entado para desenvolver mecanismos de financia
mento eficientes que possibilitem a criação de empre
sas de base tecnológica a partir de projetos de pes
quisa desenvolvidosna.s universidades nacionais e a
transferência de tecnologia das universidades para o
setor empresa.rial.

O Criatecestimulará projetos a partir de tecno
logias desenvolvidas nas universidades, por meio de
criação de·novas empresas e transferência de tecno
logia. O MCT conduzirá a iniciativa em articulacão
com o Bndes. o Banco do Nordeste do Brasil. a Asso
ciação Nacional dos Inventores. o Conselho de Reito
res das Universidades Brasileiras e Associação dos

4. pOLíTICAS DE DESENVOLVIMENTO
CIENTíFICO E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

4.1- CNPq
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien

tífico e Tecnológico - CNPq, principal responsável
pela política nacional de bolsas científicas. apresenta
va até o início desta administração uma oferta de 47
mil bolsas anuais, praticamente o mesmo número de
oito anos atrás, apesar do crescimento da demanda.

No atual governo, foram criadas 900 novas bol
sas de mestrado e doutorado.

450 de produtividade em pesquisa e 1.500 de
iniciação científica. Foram ainda implantadas novas
categorias: a iniciação científica Júnior (começando
com 3.000 bolsas), o pós-doutorado na indústria, as
bolsas~sanduíche ho país (antes oferecidas apenas
para o exterior) e as bolsas sanduíche na indústria.
Foi criado ainda o adicional de bancada para 3.100
pesquisas. atendendo antiga aspiração da comunida
de científica.

Pela primeira vez o Conselho de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico, executará integral
mente seu orçamento de R$603 milhões.

Essa política atende a determinação do Sr. Pre
sidente Lula.. de aLImentar de seis para dez mil a for
mação anual de doutores brasileiros.

4.2- FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Após o processo de saneamento financeiro e
administrativo por que passou, na atual gestão. en
contra-se a Financiadora de Estudos e Projetos 
FINEP revitalizada e em pleno cumprimento de sua
função precípua. indutora do desenvolvimento tec
nológico.

Até meados de julho. a Finep havia empenhado
recursos da ordem de R$934 milhões e desembolsa
do aproximadamente R$169 milhões, montantes que.
juntos. superam dois terços do investimento do ano
anterior. Mesmo com previsão de aumentopara o fun
cionalismo da empresa. há a previsão de encerrar o
ano de 2003 com superávit aproximado de R$3 mi
lhões.

4.3 - Nanotecnologia e Nanociência
A atual gestão do MCT instituiu em maio de

2003 Grupo de Trabalho. com participação da comu
nidade científica, do setor empresarial e do BNTDES.



4.6 - Arca Espacial

Agência Espacial Brasileira - AEB

Em seguimento às conversações havidas
quando da visita do Sr. Ministro da Ciência e Tecno
logia à Ucrânia, em maio último, reuniu-se em Bra
sília, no período de 18 a 22 do corrente. o Grupo de
Trabalho brasileiro-ucraniano. encarregado de pro
ceder a estudos e oferecer propostas sobre o proje
to de utilização do Centro de Lançamento de Alcân
tara para o lançamento do veículo Ciclone - 4. As
duas partes acertaram o texto de um acordo inter
governamental a ser assinado, em princípio, duran
te a visita do Presidente L. Kutchma ao Brasil, pre
vista para outubro próximo. Foi redigida igualmente
minuta de Memorando de Entendimento, a ser assi
nado entre as duas Agências sobre cooperação na
área tecnológica.

Também foram concluídos os trabalhos de inte
gração do satélite sino-brasileiro CBERS 2 e autoriza
do o início da campanha de lançamento. Em 21/08, a
equipe técnica, incluindo engenheiros etécnicos bra
sileiros do IINPE. se deslocou de Beijing para a base
de Taiyuan. da qual será efetuado o lançamento. para
a integração do satélite com o veículo lançador Longa
Marcha 4. O lançamento está programado para a se
gunda quinzena de outubro.

Foi dada continuidade à especificação técnica
do novo satélite CBERS 3. envolvendo engenheiros
do IINPE e da CAST (China Academy of Space Tech
nologv). visando compatibilizar os interesses dos
usuários do Brasil e da China.

Foi concluído o detalhamento geral da Platafor
ma Multi-Missão (PMM). a ser usada como base de
satélites para várias missões de sensoriamento re
moto do PNAE. edada continuidade ao projeto de de
senvolvimento pelo consórcio constituído pelas em
presas nacionais Atech. Fibraforte. Cenic e Mectron.
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para subsidiar a ação de governo com relação a esta etapa tornará a INB bastante competitiva no mercado
nova e revolucionária área do conhecimento. com pre- mundial. Apenas sete países do mundo (incluindo o
visíveis impactos em todos os setores da atividade Brasil) fazem enriquecimento de urânio por ultracen-
humana. trifugação.

Os indicadores da nanotecnologia brasileira são O enriquecimento fechará um ciclo de ativida-
significativos. incluindo mais de 1000 artigos e 17 pa- des que prevê, além do atendimento da demanda in-
tentes em 2002. produzidos por equipes com mais de terna, a exportação do urânio enriquecido. com a con-
300 doutores. seqüente exploração otimizada das nossa reservas

Quatro das ações do programa proposto pelo do minério. Essa etapa possibilitará gradativamente a
Grupo de Trabalho (implantação de laboratórios e re- independência externa desse serviço, o que se traduz
des: P&D; apoio às redes e laboratórios e gestão do num elemento de extrema relevância estratégica para
programa) foram incluídas no PPA 2004-2007 com o País.
montante aproximado de recursos da ordem de R$40
milhões anuais.

Fundamental ao desenvolvimento das ativida
des neste setor é contudo o domínio das tecnologias
do silício. razão por que o MCI está envidando esfor
ços para a criação do Centro de Tecnologia do Silício.

4.4-ICRAIBR
Está sendo criado no CBPE o Instituto Nacional

de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica (ICRAlBR).
que trabalhará integrado rede Internacional
ICRANET. que possibilitará o acesso de pesquisado
res brasileiros latino-americanos, qualquer quer seja
a instituição a que pertençam. ao conhecimento gera
do em centros da Itália. Austrália. Rússia. Estados
Unidos. França. Chile, China. Armênia. Vaticano e do
Vietnã. Este Centro resulta de cooperação com a Co
munidade Européia. o governo da Itália e a Unesco.

4.5 - Área Nuclear

Industrias Nucleares do Brasil-INB

• A INB, vinculada ao MCI, é a empresa respon
sável pela produção industrial das etapas do ciclo do
combustível nuclear incluindo a produção do concen
trado de urânio, a conversão do U308 em UF6. o enri
quecimento isotópico do urânio e a fabricação e mon
tagem dos elementos combustíveis para as usinas
nucleares brasileiras.

Além dessas atividades principais a INB produz
ainda minerais pesados (rutilo. zirconita. ilmenita e
monazita) e compostos de terras raras ( cloreto de
lantânio e hidróxido de cério).

A tecnologia de u1tracentrifu-ação desenvolvi
da no País pelo Centro Tecnoló2ico da Marinha, em
São Paulo é considerada como uma das mais avan
çadas no mundo. A transferência dessa tecnologia
para uma empresa estatal brasileira iniciará uma par
ceria pioneira que permitirá a INB o domínio da etapa
do ciclo do combustível nuclear que possui o maior
valor agregado: o enriquecimento. O domínio dessa

------------- ------~--- -----
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Estão em curso negociações entre a AEB e a
NASA com vistas à assinatura de emenda ao acordo
de cooperação entre Brasil e Estados Unidos que es
tabelece a participação brasileira no programa da
Estação Espacial Internacional.

Objetivando promover a maior participação da
indústria aeroespacial brasileira no PNAE, adireção
da AEB tem promovido uma série de iniciativas. inclu
indo visitas a empresa e reuniões de trabalho.

5. COORDENAÇÃO DA pOLíTICA NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

5.1 - Conselho de Ciência e Tecnologia - CCT
O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 

CCT é a instância máxima de definição e coordena
ção da Política Nacional de Ciência e Tecnologia.
Criado em 1996 pela Lei n° 9.257, tem status de ór
gão de assessoramento superior do .Presidente da
República, que opreside. tendo por secretário o titular
da Pasta de C&T.

A criação deste coLegiado veio atender antiga e
permanente reivindicação da comunidade de Ciência
e Tecnologia. No atual governo foi renovada sua com
posição e solicitada ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, sua reinstalação em data próxi
ma, de acordo com a disponibilidade da agenda pre
sidencial.

Nos termos da legislação mencionada, o CCT é
integrado pelos Ministros da Ciência e Tecnologia, da
Defesa. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, da Educação. da Fazenda. da Integração Na
cional, do Planejamento. Orçamento e Gestão e das
Relações Exteriores, além de representantes da
sociedade civil, dacomunidade acadêmico - científi
ca e do empresariado.

6. COOPERAÇAO INTERNACIONAL

Seguindo as linhas da política externa do Presi
dente Lula. a atual gestão do MCT desenvolve rela
ção prioritária de cooperação com os países do Mer
cosul e os demais sul-americanos, no grande projeto
de integração física regional. que abraçou o atual go
verno. E significativo que tenha sido à Argentina a pri
meira viagem internacional do titular desta Pasta. Na
ocasião foi assinada declaração conjunta de coopera
ção em diversos campos e instituído comitê gestor de
alto nível, que já se reuniu nos dois países.

Por Outro lado. este Ministério vem intensifican
do sua aproximação. em áreas da fronteirado conhe
cimento, como aárea espacial. com parceiros não tra
dicionais. como a China e a Ucrânia. país visitado em

maio de 2003. Com Israel. o MCI vem mantendo en
tendimentos com vistas à possível definição de acor
do de cooperação em atividades espaciais. Com par
ceiros mais tradicionais. como os Estados Unidos da
América. que o Ministro da Ciência e Tecnologia visi
tou integrando comitiva presidencial em junho. estão
em andamento gestões e entendimentos visando o
relançamento da cooperaçãobilateral em bases mais
amplas e sólidas, dentro das prioridades estratégicas
e sociais do Governo brasileiro. Nesse e$pír~o. foi as
sinado, por ocasião da referida visita presidencial aos
EUA. acordo de cooperação em pesquisa nuclear
avançada.

Desenvolve e amplia também suas atividades
no marco de programas.e organismos internacionais
com o Cvted (Ciencia y Tecnologia para ei Desarrol
lo). com sede em Madri. a Organização das Nações
Unidas para a Educação. Ciência e Cultura
(UNESCO) e a Organização das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Industrial (UNIDO). Em visita a
Sede da UNESCO. em junho de 2003. o titular do MCI
firmou convênio visando facilitar aos países da África
de expressão portuguesa o acesso aos dados mete
reológicos do satélite CIBERScl. O progriElma terá iní
cio com Moçambique.

Finalmente, mantém participação ~ltiva no prin
cipais foros de negociação comercial multilateral
(OMC. Alca etc.)em que, ao longo dos. últimos três
lustros. vem sendo progressivamente introduzidos te
mas atinentes a ciência e tecnologia.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a.palavra ao Sr. Deputado Jackson Barreto.

O SR. JACKSON BARRETO (PTS - SESem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, meu objetivo neste pronunciamento é manifes
tar solidariedade ao Ministro da Saúde, Humberto
Costa, escolhido por· segmentos da Oposição para
ser o atual alvo das críticas ao Governo Lula e alimen
tar o ofíc.io oposicionista <ios que não integram o pro
jeto de mudanças no País.

Solidarizo-me com o Ministro Humberto Costa
porque sei·de·sua correção, do seu comportamento
ético, da lisura na condução administrativa e política
do seu Ministério .e do seu compromisso com a· nova
mentalidade mudancista em curso no Governo· do
Presidente Lula.

Conhecendo o Ministro Humberto Costa como
conheço, só P()SSO considerar estapafúrdias as acu
sações que tentam impingir a S.Exa. Tenho absoluta
certezade que as indicações para a composição dos
cargos do Ministério da Saúde obedeceram estrita-



43082 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

mente a critérios técnico-profissionais de idoneidade
e competência que orientam este Governo, cuja tare
fa é dar continuidade e eficiência à máquina Publica e
operar as mudanças que a sociedade brasileira quer
ver executadas em nosso País.

Fico surpreso com a posição de alguns seg
mentos que hoje vêm argüir sobre as nomeações fei
tas no atual Governo, classificando-as como políticas,
mas que nunca se importaram com isso ao longo dos
vários anos em que estiveram no poder e usufruíram
da prerrogativa de nomear quem quisessem, ampara
dos pelos mandatos conquistados.

É claro que o Governo passado manteve e tra
balhou com quadros da Oposição, assim como o
atual Governo mantém e trabalha com quadros ori
undos de outros partidos. Isso faz parte da dinâmica
de ocupação de cargos em qualquer governo, sobre
tudo quando um novo grupamento político substitui
um antigo.

É interessante essa postura da Oposição. Afi
nai, com quem governam os Governadores do PFL?
Em Sergipe, por exemplo, o meu Estado, governa
com o PFL e os partidos aliados. Com quem governa
o PSDB nos Estados que administra? Ora, meus co
legas, essa discussão só se justifica pela ótica peque
na, perdoem-me a expressão, do oposicionismo.

Querer generalizar o episódio específico do
Instituto do Coração é fazer tempestade em copo
d'água. Sobretudo porque o Ministro Humberto Costa
foi firme, decidido e rápido em sua ação. Dizer que o
Governo está emperrado por conta das nomeações é
um paradoxo, pois a regularidade dos serviços no
País demonstra cabalmente o equívoco dos que ten
tam atingir o Ministro da Saúde.

Não é à-toa, Sr. Presidente, que todas as entida
des de saúde do País rechaçam os ataques ao Dr.
Humberto Costa e a sua equipe e se perfilam em de
fesa de S.Exa., pois reconhecem seu trabalho em fa
vor da luta sanitária no Brasil e de um serviço de saú
dede qualidade. Essas entidades reconhecem, assim
como reconheço, que o que está por trás dos ataques
são apenas reflexos de interesses comerciais contra
riados, pois sabem que não terão guarida neste Go
verno idéias que não confluam para a ampliação da
assistência médica e o acesso da população de modo
crescente aos serviços públicos de saúde.

Por fim, Sr. Presidente, os setores que hoje se
articulam e esperneiam contra as nomeações do Go
verno do Presidente Lula precisam entender de uma
vez por todas que a composição política exibida não é
fruto do pensamento individual do Presidente da Re
Publica ou de qualquer um dos seus Ministros, mas

corresponde à vontade do povo brasileiro quando da
eleição do companheiro Lula.

Foi essa composição política pela qual o povo
brasileiro optou. Eà expectativa do povo o Governo
Lula vem correspondendo muito bem ao estabelecer
critérios técnico-profissionais para a ocupação dos
cargos, com isso legando à sociedade brasileira qua
dros valorosos, cuja competência e idoneidade são
por demais evidentes, como é o caso do Dr. Humberto
Costa.

Abaixo o preconceito ao Ministro do Nordeste!
Ministro Humberto Costa: a Maioria desta Casa

confia em V. Exa. e precisa do seu trabalho.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs.
Deputados, quero inicialmente dizer que, após apro
vação em primeiro turno da proposta de reforma tribu
tária - todos nós estivemos envolvidos com esse
tema nos últimos 5 ou 6 meses -, temos a confiança
ainda de que vários itens da proposta sejam alterados
na votação dos destaques e das emendas aglutinatic
vas, posteriormente, no segundo turno ou no Senado,
para que a reforma tributária não seja aquela que vem
sendo indicada até agora, com aumento da carga tri
butária, de dificuldades para o contribuinte, de com
plexidade para a administração do tributo, particular
mente do ICMS. Essas são questões das quais trata
remos adequadamente, no tempo oportuno.

Envolvidos nos números da reforma tributária,
voltamos nossa atenção para problemas ocorridos
nas cidades brasileiras, particularmente em São Paulo,
cuja população me colocou nesta Casa.

Fiquei surpreso com a manifestação feita nas
ruas principais de São Paulo, na tarde de ontem,
por importantíssimo movimento popular, chamado
Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São
Paulo, movimento apartidário, que tem característi
cas políticas apenas do ponto de vista comunitário
e organizativo, organizado há décadas, notada
mente por Marcos Zerbini, atualmente Vereador de
São Paulo, mas particularmente por sua esposa, a
Sra. Cleusa Ramos.

Esse movimento foi à Prefeitura da cidade de
São Paulo reivindicar algo que vem sendo feito há
mais de 3 anos. O atendimento das reivindicações
das populações organizadas por essa entidade tem
tratamento absolutamente diferenciado e adequado à
questão da terra. Isso já aconteceu em outras admi
nistrações municipais e junto ao Governo do Estado.

Trata-se de cooperativa que compra a terra
com seus cooperados, faz o trabalho de organiza-
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ção comunitária para a construção e mantém a or
ganizaçãocomunitária após essa atividade. Eu di
ria até mesmo que essa é uma ação superior a ou
tras experiências relacionadas aos movimentos po
pulares de habitação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 6 mil
pessoas foram às ruas reivindicar o que havia sido
prometido há 3 anos, da Prefeita Marta Suplicy, em
outras audiências: a inserção no orçamento da Prefei
tura de itens fundamentais para que essa comunida
de tenha efetivamente os equipamentos públicos ne
cessários para amelhoria da suáqualidade devida ~
creche, escola municipal de educação infantil, escola
mllnicipal de educação fundamental ~, atividades
próprias da ação Publica ligada às Prefeituras das ci
dades brasileiras.

Houve promessa, compromisso e, inclusive,
uma relação articulada com o Governo do Estado
para o qual eram dirigidas reivindicações sobre ações
correspondentes àquilo que é afeto ao Governo Esta
dual- água, luz,esgoto e escola Publica estadual-,
todas efetivamente atendidas nos últimos 8 anos,
quando o Estado foi administrado pelos ex-Governa
dores Mário Covas e Geraldo Alckmin.

Nenhuma das reivindicações dirigidas à Pre
feitura dê Sã() Paulo nos últimos 3 anos, foi atendida
- houve vários requerimentos e vários pedidos de
audiência., Muito pelo contrário, o orçamento fixado
para a construção de creches e escolas foi desloca
do pl'uaa c()nstruçãodaquilodenominado na cida
de de São Paulo como a maior obra em educação
no Srasil,' ocha~ado Centro deEducação Unifica
do -CEU, que nada mais é do que um equipamento
público voltado mais ao lazer e ao esporte do que à
pedagogia eaoensino. Es~e,recurso foi alocado
para construção dessas obras da comunidade e
deslocado para o CEU, seguramente com objetivo
político-eleitoral de preparação para as próximas
campanhas.

Esse' movimento não foi atendido pela Sra.
Preféita. Não houve resposta adequada. Em nota
divulgada, ,a. Sra. Prefeita afirma que o movimento é
vinculado ,ao PSDB, portanto, dá-lhe tratamento di
ferenciado, discriminatório e não atende a comuni
dade,' esta, sim, merecedora de atenção adequada.
Demonstratratamento que não se deveria perpe
tuar,particularmente na cidade de São Paulo, incor
reto .e ih~d~quado aos movimentos populares, a
não.ser~quelesque têm vinculação partidária es
pecífica com o partido da Sra. Prefeita.

Éaprirneira. vez que faço manifestação com es
sas características. Tenho-me dedicado a questões

nacionais, mas esse me parece fato relevante, mere
cedor de nossa atenção e publicidade.

O SR.ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Confúcio
Moura, causa-nos grande satisfação intervir na pre
sente sessãono momento em queVEx:a. preside os
trabalhos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entendo
que nossa missão nesta Casa é, além de legislar para
o País, manter uma espécie de permanente vigilância
sobre as ações governamentais; fiscalizar as políticas
Publicas desenvolvidas para as diversas ,áreas, com o
objetivo de atender os vários segmentos. Essas políti
cas, muitas vezes imbuídas das melhores intenções,
podem conter efeitos negativos ou prejudiciais no seu
resultado final. Neste, sehtido e com este propósito ve
nho à tribuna desta Casa para tecer considerações
sobre o chamado Programa de Redução de Danos,
do Ministério da Saúde, no tocante à distribuição de
preservativos e kits para uso de drogas nas escolas
PublicaS de ensino fundamental e às propagandas
veiculadas na mídia a esse respeito.

Sr. Presidente, na minha cidade, Joinville, a dis
tribuição do kit, que contemseringa, agulha, garrote,
álcool e água destilada, começou nesta última segun
da-feira e já causa polêmica. Oconjunto será entre
gue gratuitamente aos usuários, ea distribuição de
seringas e preservativos do, programa federal será
efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde aos
usuários que tomarem a iniciativa de pedi-lo, A distri
buição do kit para usuários de drogas injetáveis em
Joinville incendiou o debate entre pais, professores e
religiosos. O Bispo da Dioce$e,D.

Orlando Brandes, foi taxativo: "A igreja é contra".
Sr. Presidente, 8ms. e ~rs. Deputados, será que

distribuir preservativos para adolescentes nas escolas
não vai estimular o sexo precoce? Será que ao entregar
ao usuário de drogas urnkitcom seringas para drogas
injetáveis ou um~chimbô para0 uso do crack não es
taria o Governo permitindo. oUconcordando com o uso
de drogas? O Governofaz um esforço enorme para co
locar a polícia nas ruas para reprimir o uso e o tráfico de
drogas e depois vem com estacomp/acênciapara com
os usuários, oferéCendo instrumentos para que eles as
consumam? Não seria como dar a corda para apessoa
deprimida se enforcar?

Entendo, Sr. Presidente, que o viciado é vítima
do narcotraficante. Ele precisa de ajuda para sair do
vício, não para se atolar nele até a morte! Por que os
Governos têm ignorado o trabalho de comunidades
terapêuticas e centros de recuperação de pessoas
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dependentes de drogas espalhados por todo o País?
Tais comunidades, só em Santa Catarina, somam
mais de 60 casas de recuperação, que não recebem
nenhum apoio governamental, não conseguem um
convênio com o SUS. Contudo, realizam o maior e
mais importante trabalho de recuperação de pessoas
dependentes de drogas do País. Salvar os usuários
de drogas é exatamente o argumento utilizado pelos
coordenadores do programa para justificar a distribui
ção dos kits.

Sr. Presidente, ao distribuir 8 preservativos ao
mês para cada aluno que se inscreve no programa,
não estamos definindo para este adolescente o nú
mero de relações sexuais que ele ou ela pode ter
mensalmente?

Sei que os tempos são outros, mas não há estu
dos nem estatísticas que comprovem a eficiência,
para os fins que se pretende alcançar, da distribuição
de preservativos ou de kits com seringas, muito me
nos de cachimbos para crack.

Para finalizar, quero trazer o depoimento de al
gumas pessoas que li no jornal A Notícia, domingo,
dia 31 de agosto.

Maria Aparecida Zanini, Diretora da Escola
Estadual Carlos Gomes, que atende quase mil alu
nos no Bairro Aventureiro: "Acho que distribuir ca
misinha incentiva os jovens a praticar sexo. E, pela
nossa vivência na escola, eles não estão prepara
dos para isso".

Cláudio Roberto de Aviz, 38 anos, auditor: "Não
concordo porque incentiva o usuário a consumir dro
gas. Se lhe são dados recursos, ele vai usar uma
quantidade maior de drogas".

Sr. Presidente, não será distribuindo preservati
vos e seringas que haverá prevenção. "É preciso pro
mover a educação sexual. A camisinha estimula a ba
nalização da sexualidade e incentiva a prática sexual
precoce", disse o Padre Dulcio Araújo, da Coordena
ção Diocesana da Pastoral. Os pastores evangélicos
opinam por mais investimentos na educação e na re
cuperação dos dependentes, principalmente os já
contaminados com o HIV.

Proponho que o Governo, mesmo já tendo inici
ado este programa, faça uma reavaliação, convoque
técnicos da área, ouça a sociedade organizada, os
Parlamentares desta Casa, através da Comissão de
Seguridade Social e Família, e, a partir de então, in
vista na recuperação dos já dependentes e sobretudo
na educação. O objetivo principal deve ser prevenir
adolescentes e jovens dos malefícios das drogas e

subsidiar tratamento a todos que desejarem sair des
te vício terrível a que se submeteram.

Muito obrigado.
O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PRo

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Agricultura e
Política Rural realizou hoje audiência Publica para de
bater a produção e a comercialização do leite. Como
debatedores, estiveram presentes o Sr. Valter Bian
chini, Secretário da Agricultura Familiar, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário; representantes da
EMBRAPA e da Secretaria de Vigilância Sanitária, do
Ministério da Agricultura; e o engenheiro agrônomo
Alvori dos Santos, técnico do DESER. Participaram
ainda representantes de cooperativas e entidades li
gadas à produção e à comercialização de leite e de
entidades e associações representativas dos agricul
tores familiares.

Esta audiência foi fruto de requerimento de mi
nha autoria e teve como ponto de partida a preocupa
ção que temos com relação à entrada em vigor da
Instrução Normativa n° 51, Publicada em setembro
de 2002 pelo Ministério da Agricultura. A instrução
prevê uma série de novos regulamentos técnicos
para a produção, a identidade e a qualidade do leite
produzido no Brasil.

A nossa preocupação é com relação à possibili
dade de que isto acabe provocando a exclusão de mi
lhares de produtores de leite da agricultura familiar do
processo produtivo. Não é segredo para ninguém que
o leite é hoje a principal fonte de renda dos agriculto
res familiares, especialmente na Região Sul do País,
onde se concentra a grande maioria deles.

Dados apresentados hoje pelo engenheiro
agrônomoAlvori dos Santos mostram que, no período
de 1996 a 2001, as 8maiores empresas do setor lác
teo excluíram 56,2% dos produtores brasileiros de lei
te dos seus quadros de fornecedores. Estas empre
sas estão fazendo uma seleção deliberada dos pro
dutores. Ora, se a esta seleção que já estásendo feita
pelas empresas adicionarmos. mais dificuldades e
exigências, sejam de natureza sanitária, sejam de na
tureza técnica, poderemos contribuir para a exclusão
desses produtores e para o aumento do número de
agricultores familiares que serão jogados para fora do
sistema de produção de leite.

Por isso, o debate feito hoje na Câmara dos
Deputados serviu como alerta a este Poder e também
ao Poder Executivo, especialmente aos Ministérios da
Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, sobre a ne
cessidade de buscarmos formas e fontes de financia-
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mento para viabilizarmos os recursos e as condições
necessárias, a fim de manter no campo os agriculto
res familiares da cadeia produtiva do leite.

Na minha intervenção na audiência Publica de
hoje, fiz um apelo à área técnica do Ministério da Agri
cultura, notadamente à Secretaria de Vigilância Sani
tária, sobre a necessidade de averiguarmos melhor
se todas as exigências expostas na Instrução Norma
tiva n° 51 realmente são necessárias ou se não seria
possível diminuir os efeitos das exigências nela conti
das. Como sugestão, apresentei 3 alternativas para
garantir que a entrada em vigor da referida instrução
não provoque retrocessos na produção de leite da
agricultura familiar.

A primeira providência diz respeito à necessida
de de o Governo investirfirme na área de capacitação
e preparação dos nossos pequenos produtores de lei
te. A segunda, de certa forma ligada à primeira, diz
respeito à importância e à necessidade de nos reor
ganizarmos para investir na assistência técnica. O
Governo Federal precisa chamar para si a responsa
bilidade de reestruturar todo o sistema de assistência
técnica, incluindo os sistemas estaduais, as ONGs e
outros sistemas alternativos mantidos pelas entida
des representativas dos segmentos ligados à agricul
turafamiliar. Como terceiro ponto, julgo ser de funda
mentai importância o apoio e o incentivo à formação e
à estruturação das organizações associativas e de
cooperativas de produção e de comercialização de le
ite. As formas associativas têm sido uma fórmula efi
caz que os agricultores familiares encontraram para
produzir e comercializar em condições de competir
com os grandes grupos de produção e comercializa
ção do leite.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por incrí
ve� que pareça, o Brasil é um grande importador de
leite. É inacreditável que um país com área continen
tal, com terras disponíveis para serem aproveitadas
pela agropecuária, não consiga sequer produzir o lei
te para o consumo de sua população. Hoje, os maio
res exportadores deleite e queijo do mundo são a
Austrália e a Oceania, países que têm clima e solo se
melhantesao nossq. Lá e aqui há vastas áreas de
pastagens. Temos tudo para ampliar nossa produção.
O que nos falta? Falta ao nosso País valorizar mais a
produç~o agrícola, falta-nos o entendimento de que a
produção do leite pode ser um importante fatorde de
senvo.lvimento econômico e de inclusão social.

Espero e tenho confiança em que o Governo do
Presidente Lula, que conhece muito bem os proble
maseasalternativa~ que a agricultura familiar pode
oferecer ao nosso País, acredite em nossos agriculto-

res e invista pesado na recuperação da cadeia produ
tiva do leite, especialmente na agricultura familiar.

O nosso Governo já tomou algumas medidas a
respeito. Em fevereiro deste ano, fixou preço míni
mo para o litro do leite in natura. Sem dúvida algu
ma, trata-se de importante passopar,a estabiliza
ção dos preços e garantia de renda para os produto
res. O Programa Fome Zero também ,estimulará a
produção e o consumo dos produtos da cesta bási
ca, especialmente do leite. O novo desafio que te
mos pela frente é encontrar formas de financiamen
to para que os nossos agricultores familiares pos
sam investir em melhoria de suas propriedades, em
equipamentos ou em pastagens.e conseguir au
mento da produtividade e do lucro.

Por acreditar no empenho do nosso Governo, na
coragem e na ousadia dos nossos agricultores famili
ares e nas possibilidades decrescimento e de expan
são deste setor, reafirmo minha confiança de que o
nosso País poderá fazer da produção do leite impor
tante alternativa de geração .de emprego 16 renda, seja
no campo, seja em nossas cidades.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica
ção da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. DRA. CLAIR (PT - PRo Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
desemprego, assim como a informalidade, é um dos
maiores problemas da nossa sociedade. Preocupado
com essa questão, o Governo inseriu, no projeto de
reforma tributária aprovado nesta madrugada, dispo
sitivo que visaà gradual desoneração, que poderá ser
parcial ou total, da folha de pagamento. E, preocupa
do ainda com essa questão, inseriu também no Plano
Plurianual de Investimentos medidas relacionadas
com infra-estrutura e medida,sde incentivo a peque
nas e microempresas, agricultura familiar, produção
agrícola, industrial e de serviçps, habita~(ão e demo
cratização do crédito, para que possamos gerar os
milhões de empregos de que precisamos.

Para termos a oportunidade de dar à popula
ção os 10 milhões de empregos tão almejados, é
necessário crescimento econômico em torno de
5%. No entanto, as dificuldades econômicas do
País não permitem crescimento nesse nível, e a
proposta do Governo é decrescimento em torno de
3,5% a 4,5% até 2006.

Assim, é evidente que não podemos nos basear
apenas no crescimento econômico para a geração
desses milhões de empregos. Por isso, foi com gran-
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de satisfação que vimoso Governo Federal colocar
em pauta a discussão sobre a redução da jornada de
trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Essa
redução de jornada possibilitaria a criação de 2 mi
lhões de postos de trabalho.

A bandeira da redução da jornada de trabalho
se constituiu em uma das principais bandeiras dosin
dicalismo europeu no pós-guerra. Na Europa, diver
sas convenções coletivas de trabalho já estabelecem
número de horas semanais menor do que o patamar
de 40 horas.

No Brasil, houve uma conquista na Constituição
de 1988, com a redução de 48 para 44 horas semana
is. No entanto, precisamos avançar. Temos ainda uma
das maiores jornadas de trabalho do mundo.

Estudos do DIEESE apontam que a redução da
jornada de trabalho de 10 trabalhadores, de 44 para
40 horas semanais, pode significar a criação de um
novo posto de trabalho. Assim, se estimarmos que te
mos 35 milhões de trabalhadores no mercado de tra
ba�ho' a redução de 4 horas na jornada de trabalho
pode significar, teoricamente, a geração de 3,5 mi
lhões de novos empregos. Reduzir a jornada para 38
horas semanais significaria a possibilidade de criação
de 5 milhões de novos empregos, que poderiam me
lhorar a vida de 20 milhões de brasileiros, se conside
rarmos uma família com 4 pessoas.

É preciso inserir na discussão sobre a redução
da jornada de trabalho a discussão sobre o fim das
horas extras. Estudo do DIEESE concluiu que,apesar
de a jornada de trabalho legal ser de 44 horas sema
nais, grande parte dos trabalhadores brasileiros tra
balham muito mais tempo. Em 4 regiões metropolita
nas pesquisadas, 40% dos empregados foram obri
gados a trabalhar mais do que o definido pelo texto
constitucional.

A importância do fim das horas extras para a
geração de empregos pode ser ilustrada por um
exemplo de uma indústria produtora de cimento no
Paraná. Ela tem 505 empregados, que trabalharam
entre janeiro e junho deste ano 43 mil 247 horas ex
tras, o que representou média mensal de 7 mil 208
horas extras. Se não houvesse horas extras, pode
riam ter sido gerados 32 postos de trabalho, o que
resultaria numa ampliação de 6% sobre o total de
empregados hoje.

Representante e advogada de milhares de tra
balhadores, sentimos o drama da população margi
nalizada do mercado de trabalho. Impõe-se a esta
Casa a responsabilidade da aprovação desta propos
ta, que trará esperança e perspectiva de futuro para
milhões de brasileiros, com impacto direto sobre a vi-

olência social. Igualmente contribuirá para a devolu
ção da paz às ruas de nossas cidades e campos,
além de impulsionar o mercado consumidor interno.

Muito obrigada.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB -AM.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no início dos atuais trabalhos legisla
tivos, a Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional, cujo Presidente, DeputadoÁtila Lins, en
contra-se presente, aprovou requerimento para insta
lação de uma Subcomissão Permanente destinada a
analisar a questão energética da Amazônia.

Instalada, a Subcomissão ficou sob minha coor
denação e tem como Relator o Deputado Miguel de
Souza, de Rondônia, e como Sub-Relator o Deputado
Casara, do mesmo Estado.

A Subcomissão aprovou extensa programação, a
começar por inúmeras audiências Publicas - algumas
já realizadas - e 3 seminários em 3 importantes Esta
dos da região amazônica: Pará, Amazonas e Rondônia.

Na oportunidade, ficou também definida a reali
zação de um grande seminário, nos dias 19 e 20 de
novembro, no Auditório Nereu Ramos, para fechar o
ciclo de debates patrocinado pela Comissão da Ama
zônia e pela Subcomissão de Energia.

Na última sexta-feira, dia 28 de agosto, estive
mos em Belém, no Estado do Pará, onde foi realizado,
em parceria com Ministério de Minas e Energia,
ELETRONORTE, PETROBRAS, Governo do Estado,
IBAMA, Ministério Público, Federação dos Trabalha
dores Urbanitários e Movimento Social Organizado
do Estado do Pará, o primeiro seminário fora da Câ
mara Federal, o qual teve muito êxito.

Ouvimos representantes de empresas ligadas
ao setor energético brasileiro e debatemos importan
tes projetos que estão sendo discutidos no âmbito do
Poder Executivo, no sentido de ampliar a geração de
energia elétrica no território nacional, em especial, na
Amazônia. Discutimos também projetos relativos a
transmissão e distribuição de energia.

No dia 11 de setembro, próxima semana, a Co
missão se deslocará para a Capital do Estado de
Rondônia, Porto Velho, onde terá lugar o segundo se
minário externo à Casa. O terceiro será em Manaus,
no dia 12 de setembro.

No ano de 1999, a Comissão da Amazônia insta
lou Subcomissão que tinha o mesmo objetivo que esta.
Entretanto, naquele ano, o grande foco do debate foi o
projeto do então Presidente Fernando Henrique Cardo
so de privatização do sistema elétrico brasileiro.
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Na ocasião, a população e, obviamente, os Par
lamentares da Amazônia, independentemente de
partido político, estavam imensamente descontentes,
porque a privatização era a única alternativa apresen
tada pelo Governo Federal para solucionar problemas
de geração, distribuição e universalização de acesso
à energia elétrica. Nós discordávamos do caminho
apontado pelo Governo, principalmente, porque o
modelo de privatização apresentado era extrema
mente danoso ao País e à região.

O Governo pretendia privatizar a hidrelétrica de
Tucuruí e a Manaus Energia, ou seja, somente as em
presas lucrativas. O Estado ficaria responsável pelos
setores que não ofereciam qualquer lucratividade e,
pelo contrário, exigiam aporte de recursos por parte
do poder público.

Entendemos que aquela Comissão foi vitoriosa,
porque conseguiu convencer os Parlamentares brasi
leiros e a sociedade em geral de que a privatização
naqueles moldes.era um·grande equívoco. O projeto
do sistema energético foi retirado do Plano Nacional
de Desestatização - PND e· agora estamos tendo
nova oportunidade de estudar outro projeto e modelo
energético para a região amazônica.

Para aqueles que não sabem, estão exatamente
na Amazônia os grandes projetos de geração e trans
missão de energia: construção da usina hidrelétrica
de BeloMonte, situada no Estado do Pará, no Rio Xin
gu, usina que, se viabilizada, gerará mais de 11 mil
megawatts de energia para a Amazônia e para o País;
noEstadbcJo Amazonas, 2 projetos no Rio Madeira
a hidrelétrica de Santo Antônio e a hidrelétrica de Gi
rau -, os quais deverão gerar, juntos, quase 9 mil me
gawatts; duplicação da hidrelétrica de Tucuruí, o que
elevará sua capacidade para mais de 8 mil mega
watts; e o gás natural da Baciado Urucu, que deverá
ser usado como matriz para geração de energia. Ou
seja, Sr. Presidente, a Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional vai discutir fi viabilidade
dos projetos e sua implantação.

Queremos discutir como o Governo brasileiro
deverá universalizar a energia elétrica para 30% da
população que ainda não teve acesso a ela e como in"
tegrará o sistema de energia da Amazônia - único
sistema. isolado doBrasil- aossistemasde geração e
distribuiçãodas demais regiões brasileiras.

Enfim, Sr. Presidente, convido os Parlamentares
de toqos os Estados brasileiros, em especial os da
Amazônia, e todas as pessoas que se interessam por

tema tão importante e candente, para participarem
das atividades da nossa Subcomissão.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Srs.
Parlamentares, devido ao avançado·da hora - são
15h15min - e uma vez que o primeiro orador do Gran
de Expediente já se encontra em plenário, concederei
a palavra ao Deputado Átila Lins. Posteriormente fala
rão os Deputadosque se inscreveram.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (PPS - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. DElputados, re
gistro nos Anais da Casa.o ániversário do jornal Ama
zonas em Tempo, de Manaus, que comemora o 16°
aniversário de fundação.

Embora jovem, já ocupa lugar de destaque no
cenário amazônico e nacional, pelo compromisso que
tem com a democracia, com a verdade e por sua im
parcialidade em rela~ãoa todos os segmentos da so
ciedade. Trata-se de jornal mOderno, graficamente
bem elaborado, que imprimiu novo estilo à imprensa
amazonense.Nosseu~ 16 anos, liderou várias cober
turas jornalísticas de repercussão nacional e é intran
sigente defensor da Zona Franca de Manaus .

Em 1997, o Amazonas em Tempoganhou o prê
mio Esso de jornali~mocom a série de. reportagens
Expedição Quilombo, assinada pelO jornalista Mário
Adolfo e pelo fotógrafo Lua Sampaio,. que. narram a
existência de negros que vivem de forma primitiva às
margens do Rio Trombetas, 110 Para.

O jornal também recebeu o ~rêmjo Jornalista
Amigo da Criança, em 2000, daAgência Nacional dos
Direitosda Infânóia, pelo trabalho da jornalista Nely
Pedroso, que tambémgélnhou o prêmio destaque ou
torgado pela ULBRA, em 2003.

Apresentorneus cumprimentos a todos que la
butam diariamente no jornal amazonense, através de
seu Presidente, oe/TIpre~árioMarcílioJunqueira, e da
Superintendente,jornalista Hermengarda Junqueira .

Louvo para qyecc>otinyem trilhando os princípios
que até agora·os nortearam para fazer do Amazonas
em Tempo um jornal ético, reSiponsável e mOderno.

Sr. Presidente,aprovettoa oportunidade para
apresentar à Casa projeto deleide nossa autoria, que
dispõe sobre o pagamento de tributos federais pelas
sociedades empresariais,.

"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei dispõe sobre o pagamento de tri

butos federias pelassoêi.edades empresariais.
Art. 2° Aresponsabilidade do sócio de socieda

de empresarial relativa ao pagamento de tributos fe-
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derais, vencidos ou vincendos, é limitada proporcio
nalmente à fração do capital social por ele subscrito.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua Pu
blicação:'

Justificação

A sociedade empresarial é um instituto impor
tante para o desenvolvimento do País. Como gerado
ra de empregos, auxilia a própria sociedade. Como
pagadora de tributos, ajuda a manter o Estado.

Porém, muitos são os que desistem de torna
rem-se empresários, ou, tornando-se, desistem de
continuar a atividade, devido a serem solidariamente
responsáveis com os demais sócios, especialmente
no que se refere ao pagamento de tributos.

O projeto que ora apresentamos busca limitar a
responsabilidade do sócio à proporção do capital por
ele subscrito, sendo os rigores da lei aplicados à so
ciedade em si e àqueles que, em participando dela,
se recusem a efetuar os pagamentos legais.

O que desejamos é que os sócios empresários
corretos e bons pagadores possam manter seus no
mes limpos se quitarem com seus débitos relativos à
sociedade na medida de sua participação.

Pela importância da proposta em questão para
o País, pedimos aos nobres pares apoio para aprova
ção deste projeto de lei.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. VICENTINHO (PT - SP Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar a esta Casa
que São Bernardo do Campo, embora o nome da cida
de se refira a São Bernardo de Claraval, tem uma pa
droeira: Nossa Senhora da Boa Viagem. No próximo
domingo, haverá uma grande festa, porque São Bernar
do, embora seja uma cidade industrial, localizada num
grande centro, ainda mantém as raízes históricas do
seu povo de origem, os antigos batateiros, como são
chamados carinhosamente. Haverá uma grande caval
gada da Vila São José até a Igreja Matriz de Nossa Se
nhora da Boa Viagem. Mando um abraço a todos os
membros da comunidade e da Igreja Católica de São
Bernardo, que juntamente com outras igrejas faz desse
evento uma grande festa da comunidade.

Quero também saudar o 7 de Setembro, Dia da
Independência, e o Dia Nacional da Luta dos Excluí
dos. Em Aparecida e em vários lugares do País, have
rá muitas manifestações em defesa da moradia, do
trabalho, da educação e da dignidade humana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB

RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

meus pares, no dia seguinte à votação da dita refor
ma tributária, que traduzindo em miúdos tungou o
nosso bolso supostamente em mais de 30 bilhões
votei contra ela -, parei para refletir sobre minha
preocupação: a corrupção.

Portanto, Sr. Presidente, trago aos Anais da Câ
mara dos Deputados a experiência de um grupo de
empresários de São Paulo que tomou para si a res
ponsabilidade de interromper o mandato do Prefeito
Municipal da cidade deles, Ribeirão Bonito, no interior
de São Paulo, por atitudes de desonestidade daquele
Prefeito no uso do dinheiro público. A partir da atitude
firmedaquele grupo de empresários, todos eles filhos
de Ribeirão Bonito, liderados pelo famoso consultor
Antoninho Marmo Trevisan, o Prefeito da cidade foi le
vado à renúncia e está sendo processado por desvio
de dinheiro público.

O espírito público do grupo abriu à sociedade
brasileira a oportunidade de conhecer a sua experiên
cia e também dela se utilizar como ferramenta de
acompanhamento e controle dos recursos públicos
colocados à disposição dos Prefeitos Municipais.

O trabalho, Sr. Presidente, está Publicado com o
título de O Combate à Corrupção nas Prefeituras do
Brasil, editado pela Ateliê Editorial e organizado pelo
Dr. Cláudio Weber Abramo, meu colega na ONG
Transparência Brasil, da qual estou licenciada.

Com propriedade o livro está sendo chamado
de cartilha contra a corrupção. Sua existência cresce
de importância quando a Corregedoria-Geral da
União do Governo atual traz a público um número im
pressionante: de 50 Prefeituras investigadas, 45 apre
sentam a prática de corrupção.

Mantida essa proporção, podemos examinar o
seguinte: teremos para o quadro de 5 mil Municípios,
4.500 deles convivendo com a prática de corrupção e,
com certeza, com o desvio de uma montanha de di
nheiro capaz de tornar desprezível qualquer resulta
do obtido com programas do tipo Fome Zero.

A continuar a onda de corrupção que ocupa to
das as veias da estrutura Publica do Brasil, sem maio
res esforços, em pouco tempo estaremos a ver con
cretizado, se me permitem o trocadilho, o projeto
Estado complemente a zero.

Nessa quadra, Sr. Presidente, e diante da proximi
dade das eleições para as Prefeituras e Câmaras Muni
cipais, são maiores as razões para se louvar os autores
dessa obra, os quais vou nominar aqui, filhos de Ribei
rão Bonito: Antoninho Marmo Trevisan, Antônio e José
Chizzotti, João Alberto lanhez, e Josmar Verillo.
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A cartilha, Sr. Presidente, está muitíssimo bem
construída. É curta, de fácil compreensão, de fácil as
similação e traduz eficientes resultados. Transita da
abordagem dos cuidados com as notas fiscais frias
até a utilização de festas Publicas para roubar os re
cursos públicos, passando pelos cuidados com as lici
tações e com os resultados das políticas Publicas no
campo da saúde e da educação.

Portanto, Sr. Presidente, já em procedimentode
pouso, quero inserir nessemeu discurso a obra com
pleta dos autores, que aqui está, e agradecer a todos
os que colaboraram para que viesse a público, princi
palmente com o objetivo de deixar às gerações vin
douras a oportunidade de conhecer um trabalho de
elevado alcance para a reorganização do Estado bra
sileiro.

Lembro que uma das pílulas desse trabalho é o
seguinte: "Vá para sua cidade e veja: se, na sua pe
quenina cidade, saúde e educação, que têm verbas
vinculadas, não funcionam, é porque certamente na
sua cidade há corrupção".

Sr. Presidente, perdoe-me o excesso, estou aqlli
em legítima defesa do Estado brasileiro, da sociedade
brasileira, contra a corrupção, que deu ao Brasil, infe
lizmente, um modesto46° lugar no ranking de 91 paí
ses, medido pela Transparência Internacional, e com
nota 4, o que é extremamente desonroso para nós.
Temos o trabalho.do Ministro Waldir Pires e esse aler
ta a todos nós.

Sr. Presidente, quero fazer constar dos Anais da
Casa essa obra maravilhosa de Antoninho Marmo
Trevisan.

Era o que tinha a dizer.

OBRA A QUE SE REFERE A
ORADORA:

O combate à corrupção nas prefeituras do
Brasil

Introdução

O exercício da cidadania pressupõe indivíduos
que participem da vida comum. Organizados para
alcançar o desenvolvimento do local onde vivem, de
vem exigir comportamento ético dos poderes consti
tuídos e eficiência nos serviços públicos. Um dos dire
itos mais importantes do cidadão é o de não ser víti
ma da corrupção.

De qualquer modo que se apresente, a corrup
ção é um dos grandes males que afetam o poder pú
blico, principalmente o municipal. E também pode ser
apontada como uma das causas decisivas da pobre
za das cidades e do país.

A corrupção corrói a dignidade do cidadão, con
tamina os indivíduos, deteriora o convívio social, ar
ruína os serviços públicos e compromete a vida das
gerações atuais e futuras. O desvio de recursos públi
cos não só prejudica os serviços urbanos, como leva
ao abandono obras indispensáveis às cidades e ao
país. Ao mesmo tempo, atrai aganância e estimula a
formação de quadrilhas que podem evoluir para o cri
me organizado e o tráfico de drogas e armas. Um tipo
de delito atrai o outro,e quasesempre estão associa
dos. Além disso, investidores sérios afastam-se de ci
dades e regiões onde vigoram práticas de corrupção
e descontrole administrativo.

Os efeitos da corrupção são perceptíveis na ca
rência de verbas para obras Publjcase para a manu
tenção dos serviços da cidade,o que dificulta a circu
lação de recursos e a geração de empregos e rique
zas. Os corruptos drenam os recursos da comunida
de, uma vez que tendem a aplicar o grosso do dinhei
ro desviado longe dos locais dos delitos para se es
conderem da fiscalização da Justiça e dos olhos da
população.

A corrupção afeta a qualidade da educação e da
assistência aos estudantes, pois os desvios subtraem
recursos da merenda edo material escolar, desmoti
vam os professores, prejudicam o desenvolvimento
intelectual e cultural das crianças e as condenam a
uma vida com menos perspectivas de.futuro.

A corrupção também subtrai verbas da saúde,
comprometendo diretamente o bem-estar dos cida
dãos. Impede as pessoas de ter acesso ao tratamento
de doenças que poderiam serfacilmentecuradas, en
curtandoas suas vidas.

O desvio de reCursos públicos condena a nação
ao subdesenvolvimento econômico crônico.

Por isso, o combate à desonestidade nas admi
nistrações Publicas deve estar constantemente na
pauta das pessoas que se preocupamcom o desen
volvimento social e sonham com um país melhor para
seus filhos e netos. Os que compartilham da corrup
ção, ativa ou passivamente, e os que dela tiram algum
tipo de proveito, devem ser responsabilizados. Não só
em termos civis e criminais, mas também eticamente,
pois os que a praticamde uma forma ou de outra fa
zem com que seja aceita como. fato natu ral no
dia-a-dia da vida Publica e admitida como algo nor
mal no cotidiano da sociedade.

É inaceitável que a corrupçãopossa ter espaço
na cultura nacional. O combate às numerosas modali
dades de desvio de recursos públicos deve, portanto,
constituir-se em compromisso de todos os cidadãos e
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grupos organizados que queiram construir uma soci
edade justa e solidária.

Em ambiente em que a corrupção predomine di
ficilmente prospera um projeto para beneficiar os ci
dadãos' pois suas ações se perdem e se diluem na
desesperança. De nada adianta uma sociedade orga
nizada ajudar na canalização de esforços e recursos
para projetos sociais, culturais ou de desenvolvimen
to de uma cidade, se as autoridades municipais, res
ponsáveis por esses projetos, se dedicam ao desvio
do dinheiro público.

A AMARRIBO de Ribeirão Bonito
A organização não-governamental AMARRIBO

foi criada para promover o desenvolvimento social e
humano da cidade de Ribeirão Bonito, no interior do
estado de São Paulo. Ao procurar colocar seus planos
em prática, deparou-se com a necessidade de com
bater uma administração municipal corrupta, que mi
nava o progresso das iniciativas da ONG.

Tal atuação demandou meses de muito trabalho e
gerou alto grau de tensão. Numerosas reuniões se reali
zaram para discutir caminhos, orientações jurídicas e
investigações. Milhares de e-mails e telefonemas foram
trocados. Além de todo esse trabalho, os membros da
entidade tiveram de conviver com ameaças, cartas anô
nimas, acusações falsas e todo tipo de golpe baixo que
se pode esperar de quem chega ao ponto de desviar re
cursos da alimentação de crianças.

As ações anticorrupção são complexas, pois en
volvem diferentes aspectos que se entrecruzam - po
líticos, jurídicos, legais, formais, estratégicos, de moti
vação e mobilização popular. Uma falha ou erro em
qualquer desses procedimentos poderia beneficiar e
fortalecer os corruptos.

O padrão Upico de corrupção
O padrão de corrupção identificado em Ribeirão

Bonito é típico de muitas cidades do Brasil. Em vez de
procurar cumprir suas promessas eleitorais em bene
fício da população, os eleitos usam essas mesmas
promessas para empregar amigos e parentes, para
favorecer aqueles que colaboraramcom suas campa
nhas ou para privilegiar alguns comerciantes "ami
gos" em detrimento de outros. Grande parte do orça
mento do município é orientado em proveito do restri
to grupo que assume o poder municipal e se beneficia
dessa situação.

Uma estratégia utilizada habitualmente em des
vios de recursos públicos se dá por meio de notas fis
cais fictícias ou "frias", que são aquelas nas quais os
serviços declarados não são prestados ou os produ
tos discriminados não são entregues.

A burla pode ser feita com as chamadas empre
sas-fantasmas, ou seja, que inexistem física ou juridi
camente. Para isso, foi criado um comércio fluente de
vendade "notas frias" desse tipo de empresa. Há pes
soas especializadas em negociá -Ias.

Mas a fraude também utiliza empresas legal
mente constituídas e com funcionamento normal.
Com o conluio dos administradores públicos cúmpli
ces do "esquema", tais empresas vendem ao municí
pio produtos e serviços superfaturados, ou recebem
contra a apresentação de notas que discriminam ser
viços não executados e produtos não entregues.

Tais fornecedoras ou prestadoras de serviço
agem mediante acordo preestabelecido com o prefei
to e/ou seus assessores. As empresas emitem notas
fiscais e a prefeitura segue todos os trâmites adminis
trativos de uma compra normal. Quando necessário
uma licitação, monta todo o procedimento de forma a
dirigir o certame para uma empresa "amiga", dificul
tando ou impedindo a participação de outras. Depois,
dá recibo de entrada da mercadoria, empenha a des
pesa, emite o cheque e faz o pagamento. Posterior
mente, o montante é dividido entre o fornecedor e os
membros da administração comprometidos com o es
quema de corrupçã o.

Em geral, os recursos obtidos dessa maneira
chegam ao prefeito e aos que participam do esquema
na forma de dinheiro vivo, a fim de não se deixarem
vestígios da falcatrua. Os corruptos evitam que tais
recursos transitem pelas suas contas bancárias, pois
seriam facilmente rastreados por meio de uma even
tualquebra de sigilo bancário.

As quadrilhas que se formam para dilapidar o
patrimônio público têm se especializado e vêm sofisti
cando seus estratagemas. O modo de proceder varia:
apoderam-se de pequenas quantias de forma conti
nuada ou então, quando o esquema de corrupção
está consolidado, de quantias significativas sem ne
nhuma parcimônia.

Uma forma de fraudar a prefeitura é por meio de
notas superfaturadas. Para serviço que foi realmente
prestado e teria um determinado custo, registra-se na
nota fiscal um valor maior. Nas licitações, o processo de
superfaturamento se dá com cotações de preços dos
produtos em valores muito superiores aos de mercado.
Nos dois casos, a diferença entre o preço real o valor
superfaturado é dividida entre os fraudadores.

Notas preenchidas com uma quantidade de pro
dutos muito superior àquela realmente entregue é ou
tra maneira de fraudar a prefeitura. Nessa modalida
de, os valores cobrados a mais e que constam da
nota emitida são divididos entre os "sócios". Diferen-
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temente do superfaturamento de preços, que exige
uma combinação entre fornecedores, o superfatura
mento de quantidades só depende do conluio de um
fornecedor com o pessoal da prefeitura que atesta o
recebimento.

Esses tipos de fraude requerem, invariavelmen
te, a conivência de funcionários da prefeitura - o res
ponsável pelo almoxarifado deve sempre darquitação
do serviço realizado ou da mercadoria entregue e a
área contábil tem de empenhar a despesa e pagar as
notas, emitindo o cheque correspondente. Quando se
trata de serviços tecnicos, como por exemplo os de
eletricidade, construção civil e hidráulica, a execução
deve ser certificada por funcionários capacítados,
normalmente um engenheiro ou técnico. Assim,
quando há irregularidade, todos são coniventes, mes
mo que'Poromissã0' É praticamente impossível para
o prefeito fraudar a prefeitura sozinho.

Quando há necessidade de licitação, mesmo
nas formas mais simples de tomada de preços e con
vite, a comissão de licitações da prefeitura é obrigada
a habilitar as empresas. SegundO a Lei n° 8.666/93,
estas devemestar "devidamente cadastradas na pre
feitura ou atenderem todas ... as condições exigidas
para cadastrament()" .. Para se cadastrarem, há uma
série de pré-requisitos que as empresas devempre
enchere documentos que precisamapresentar.Des
sa forma, no caso de empresas-fantasmas, é impos
sívelque saiam vencedoras de uma licitação sem a
participação ou conivênciada comissão de licitações.
E é muitofácilverificar .seuma empresá existe ou não.
Por i~, nã.o há jw;;tificativapara que essas empre
sas-fantasmas sejam habilitadas a participar de con·
corrências.

Existem quadrilhas especializadas em fraudar
prefeiturascom a participação dopoder público muni
cipal.Esses grupos e seus especialistas são forma
dos 10calmElnte, ou trazidos de fora, já com experiên
cia em gestão fraudulenta. O opjetivo é implantar ou
administrar procedimentos ilícitos, montar concorrên
cias vibiadase acobertar ilegalidades.

O rnetodo maIs usual consiste em forjar a parti
cipaçãode •três concorrentes, usando documentos
falsosdeerrypresas legalmente constituídas. Outra
maneira é incluir na licitação, apenas formalmente, al
gumas empresas que apresentam preços superiores,
combinado$ de antemão, para que uma delas saia
vencedora.

As quadrilhas têm aperfeiçoado as suas formas
de atuar.Por isso, é preciso que os controles por parte
da sociedade. também se aprimorem. Como foi obser
vado no caso de Ribeirão Bonito,o Tribunal de Contas

do Estado tende a verificar somente os aspectos for
mais das despesas. O órgão fiscalizador não entra no
mérito se anota fiscal contabilizada é "fria" ou não, se
a empresa é "fantasma" ou não, se o valor é compatí
vel com o serviço ou não e se o procedimento licitató
rio foi montado e conduzido adequadamente ou não.
O Tribunal só examina tais questões quando estimu
lado especificamente. Contudo, mesmo que os as
pEdos formais examinados sejamirrelevantéS diante
da grosseira falsificação de documentos verificada
em muitas prefeituras do país, os Tribunalis de Contas
insistem em manter seus procedimentos.

Como, na maioria das· vezes, os aspectos for
mais são observados cuidadosamente pelos frauda
dores, o Tribunal, ao aprovar as contas do Município,
acaba por passar atestado de idoneidade a um gran
de número decorruptos e exime Publicamente de cul
pa quem desvia dinheiro público no país. Na forma
c.omo atua hoje, os Tribunais de Contas beneficiam in
diretamente os corruptos.

Um sinal que pode indicar ato criminoso é o que
acontece com o fornecimento de alimentos para a
merendadas escolas em algumas regiôt3S do. país.
Muitas vezes, ospro<jutosque chegam.não seguem
nenhuma programação e muito menos qualquer lógi
ca nutricional. Nem as .merendeiras sabem, em ale
guns casos, o que será servido aos alunos. ~. escolha
dos produtosque serão entregues às escolas a, na
realidade, feita pelos fornecedores, e não pelos fun
cionários.

Sinais de irregUlaridades4-9-031I1a adminis
traçã o municipal

Apesar de não determinarem necessariamente
a presença de corrupção, a presença de alguns fato
res deve estimular uma atenção especial. Entre eles
estão:

-- histórico comprometedor da autmidade eleita
e de seus auxiliares;

- falta de transparência nos atos administrativos
do governante;

- ausência de controles administrativos e finan
ceiros;

- subserviência do Legislativo e dos Conselhos
municipais;

-- baixo nível de capacitação técnica dos colabo
radores e ausência de treinamento de funcionários
públicos;

-- alheamento da comunidade quanto ao proces
so orçamentário.

Algumas atitudes tomadas pelas administra
ções e certos comportamentos das autoridades mu-
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nicipais se autodenunciam como fatores com muita
chance de se relacionar à corrupção. Esses compor
tamentos são facilmente detectados, não demandan
do investigações mais profundas. Basta apenas uma
observação mais atenta. A simples observação é um
meio eficaz de detectar indícios típicos da existência
de fraude na administração Publica.

Sinais exteriores de riqueza
Sinais exteriores de riqueza são as evidências

mais fáceis de serem percebidas e as que deixam
mais claro que algo de errado ocorre na administra
ção Publica. São perceptíveis quando o grupo de ami
gos e parentes das autoridades municipais exibe
bens caros, adquiridos de uma hora para a outra,
como carros e imóveis. E também na ostentação por
meio de gastos pessoais incompatíveis com suas
rendas. Alguns passam a ter uma vida social intensa,
freqüentando locais de lazer que antes não freqüenta
vam, como bares e restaurantes, onde realizam gran
des despesas.

Os corruptos assumem feições diversas. Há o
do tipo grosseiro e despudorado, que se compraz em
fazer demonstrações ostensivas de poder e riqueza,
exibindo Publicamente acesso a recursos extravac
gantes. Geralmente, não se preocupa em ser discre
to, pois necessita alardear o seu sucesso econômico
e sua nova condição, mesmo quando os que estão à
sua volta possam perceber que o dinheiro exibido não
tem procedência legítima. Com esse tipo de corrupto,
a apropriação de recursos públicos é associadaa um
desejo incontrolável de ascender socialmente e de
exibir essa ascensão. Como não encontra maneiras
de enriquecer honestamente, recorre a atos ilícitos.

Já o fraudador discreto tem formas de agir que
tornam mais difícil a descoberta do ilícito. O dinheiro é
subtraído aos poucos e em quantias pequenas, por
meio de esquemas bem articulados com os fornece
dores. O resultado dos golpes é aplicado longe do do
micílio. Em geral, utilizando-se de "laranjas" (pessoas
que, voluntária ou involuntariamente, emprestam
suas identidades para encobrir os autores das frau
des), adquirem bens móveis ou semoventes: dólar,
ouro, papéis do mercado de capitais, gado, commodi
ties etc.

Entretanto, mesmo quando a corrupção é bem
planejada, deixa vestígios.

Às vezes, os que se.sentem traídos na partilha
acabam por denunciar o esquema. Além disso, a ne
cessidade de manter os atos ilegais ocultos torna difí
ci� para o próprio corrupto, e até mesmo para os seus
familiares, usufruírem da riqueza. Quando essa situa
ção não gera um conflito entre os participantes da

quadrilha, os comparsas acabam por ficar com a
maior parte dos bens adquiridos.

Independente dos tipos de corrupção pratica
dos, os cidadãos que desejem um governo eficiente e
transparente devem ficar atentos aos seus sinais. Um
administrador sério e bem intencionado escolhe
como assessores pessoas representativas e que te
nham boa reputação e capacidade administrativa.
Deve-se desconfiar de grupos fechados que gravitam
em torno do poder. A nomeação de parentes de auto
ridades (prefeito, secretários, vereadores etc.) é tam
bém indício de corrupção.

Resistência das autoridades a prestar contas
Corruptos opõem-se veementemente a qual

quer forma de transparência. Evitam que a Câmara
Municipal fiscalize os gastos da prefeitura e buscam
comprometer os vereadores com esquemas fraudu
lentos. Ao mesmo tempo, não admitem que dados
contábeis e outras informações da administração Pu
blica sejam entregues a organizações independentes
e aos cidadãos, nem que estes tenham acesso ao
que se passa no Executivo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe um
princípio altamente salutar ao equilíbrio financeiro
das prefeituras: não se pode gastar mais do que se ar
recada. Também por defender a transparência abso
luta das contas Publicas, essa lei se tornou um entra
ve à corrupção. Mesmo assim, em governos em que
se praticam atos ilegais na administração, existe uma
grande resistência à liberação de informações sobre
os gastos públicos.

Qualquer cidadão tem o direito de saber, e os
políticos têm o dever de demonstrar, como o dinheiro
público está sendo empregado. Para que isso se
transforme em prática usual, é necessário que os mu
nicípios brasileiros. aperfeiçoem suas leis orgânicas,
para tornar mais transparentes as ações das adminis
trações municipais. As organizações instituídas na ci
dade têm um papel fundamental nisso, pois, quando
bem estruturadas e com enraizamento na sociedade,
têm a capacidade de mobilizar as pessoas.

Falta crônica de verba para os serviços básicos
Os orçamentos das prefeituras são, normalmen

te, previstos para custear os serviços básicos da cida
de, como manutenção e limpeza das ruas e praças,
coleta de lixo e provimento de água e de esgoto. Tam
bém prevê verbas para os serviços sociais, educação,
saúde e obras Publicas.

A negligência em relação a esses serviços bási
cos, observada pelo aspecto de abandono que as ci
dades adquirem, pode ser um indício não só de in-

--- ------------ ------- ------------------------ - ------~----
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competência administrativa, como de desvio de re
cursos públicos. Esses sinais ficam mais claros quan
do se constata que a prefeitura mantém um quadro de
funcionários em número muito maior do que o neces
sário para a realização dos serviços.

Parentes e amigos aprovados em concursos
Eventualmente, concursos públicos podem ser

abertos pelas autoridades recém-empossadas para
pagar promessas de campanha e dar empregos para
correligionários, amigos e parentes. Isso acontece
mesmo quando a prefeitura se encontra em situação
de déficit orçamentário e impedidade contratarfun
cionários por força da Lei de Responsabilidade Fis
cal, que impede a administração publica de gastar
mais doque arrecada e impõe à folha salarial um limi
te de 60% dos gastos totais.

Esses concursos públicos arranjados normal
mente incluem provas com avaliações subjetivas, que
permitem à banca examinadora habilitar os candida
tos segundo os interesses das autoridades municipa
is. Uma das artimanhas é incluir uma "entrevista" c1as
sificatória, realizada com critérios que retiram a obje
tividade da escolha. Concursos com essas caracterís
ticas têm sido anulados, quando examinados pelo Ju
diciário, pois há uma reiterada jurisprudência determi
nada pelos tribunais sobre o assunto, inclusive por
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Falta de publicidade dos pagamentos efetuados
Normalmente, a Lei Orgânica do Município obri

ga o prefeito a afixar diariamente na sede da prefeitu
ra o movimento de caixa do dia anterior (o chamado
boletim de caixa), no qual devem estar discriminados
todos os pagamentos efetuados. A mesma lei exige
também que, mensalmente, seja tomado público o
balancete resumido com as receitas e despesas do
município. A ausência desses procedimentos faz com
que os cidadãos fiquem impedidos de acompanhar e
verificar a movimentação financeira da municipalida
de, e assim pode ser indicação de acobertamento de
fatos ilícitos.

Comunicação por meio de códigos sobre trans
ferências de verbas orçamentárias

Quando aprovado pela Câmara Municipal, o or
çamento deve ser rigorosamente cumprido. As altera
ções posteriores devem ser novamente submetidas
ao Legislativo local e tornadas Publicas, para que as
razões do remanejamento possam ser entendidas
pelos cidadãos. Alguns prefeitos burlam essas deter
minações, Publicando de forma ininteligível as trans
ferências de verbas do orçamento. Por meio de códi
gos, procuram esconder quais contas estão sendo

manipuladas e quais os elementos orçamentários re
manejados. Esse esquema dificulta a fiscalização dos
gastos públicos.

Perseguição a vereadores que pedem explica
ções sobre gastos públicos

Há, por outro lado, vereadores honestos e incor
ruptíveis que exercem seus mandatos com dignidade
e responsabilidade. Esses, em geral, são marginali
zados ou perseguidos pelo esquema de um prefeito
corrupto, o qual se utiliza de qualquer motivo para difi
cultar a atuação desses vereadores, ou mesmo, para
afastá-los da Câmara Municipal. No cumprimento de
suas funções, os vereadores que se baseiam na ética
encontram obstáculos ao seu desempenho, pois norc

malmente não são atendidos pelas autoridades muni
cipais em seus pedidos de informações, principal
mente os relacionados a despesas Publicas.

Os bastidores das fraudes
A engenharia do desvio de recursos públicos

cria instrumentos para dar à corrupção .aSpectos de
legitimidade. Criaram-se métodos mais ou menos pa
dronizados e utilizados com uma certa regularidade
nas prefeituras dirigidas por administradores corrup
tos.. No cotidiano da administração, mesmo um olhar
externo mais atento pode ter dificuldade em perceber
irregularidades contidas em coisas aparentemente
banais, como o preenchimento de uma nota fiscal ou
um pagamento em cheque da prefeitura.

No entanto, a investigação mais aprofundada
pode revelar como funciona, nosbastidores, o esque
ma desonesto.

Empresas constituídas às vésperas do início
de um novo mandato

Nos períodos próximos à mudança de governo
nas prefeituras, as quadrilhas começam a agir no
sentido de implantar os sistemas de corrupção nas
administrações futuras. Assim que o prefeito eleito é
conhecido, os fraudadores. dão início à montagem
dos esquemas que serão introduzidos após a posse.
Uma das primeiras e mais comuns providências é a
criação de empresas, ou de empresas-fantasmas que
passarão a fornecer para a prefeitura.

Para descobrir se alguma firma foi constituída
com esse intuito, deve-se fazer um pesquisa na
Junta Comercial, levantando os protocolos e as da
tas de criação dessas empresas. É preciso estar
atento para a possibilidade de os sócios serem me
ros "laranjas", que emprestaram seus nomes para
servirem de testas-de-ferro no esquema de corrup
ção. Os grupos de fraudadores costumam também
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manter um estoque de empresas "fantasmas" pron
tas para serem utilizadas.

Nesses casos, o Tribunal de Contas poderia
exercer um importante papel. Ao detectar que uma
empresa é ''fantasma'', esse órgão poderia checar se
em outras prefeituras do mesmo estado houve o rece
bimento de notas fiscais iguais. Com isso, se estaria.
criando um mecanismo mais poderoso de combate à
corrupção.

Licitações dirigidas
Um dos mecanismos mais comuns para se de

volverem ''favores'' acertados durante a campanha
eleitoral, bem como de canalizar recursos públicos
para os bolsos dos cúmplices, é o direcionamento de
licitações Publicas. Devido ao valor relativamente bai
xo das licitações que se realizam nas prefeituras de
porte pequeno, a modalidade mais comum de licita.
ção é a carta-convite. O administrador mal-intencio
nado dirige essas licitações a fornecedores "amigos",
por meio da especificação de condições impeditivas
da livre concorrência, incluindo exigências que os de
mais fornecedores em potencial não têm condições
de atender.

Um indício da possibilidade de problemas em li
citações é a constância de compras junto aos mes
mos fornecedores, sem que haja um certo rodízio.
Caso haja esse indício, vale uma investigação mais
atenta. Sendo comprovado que está havendo direcio
namento de compras a fornecedores privilegiados, o
fato configura formação de quadrilha.

Outro mecanismo, às vezes empregado, é reali
zar compras junto a empresas de outras localidades,
tornando mais difícil aos integrantes da comunidade
avaliar a sua reputação e idoneidade.

Fraudes em licitações
Um dos sistemas utilizados para justificar a

aquisição fraudulenta de materiais e serviços é a
montagem de concorrências Publicas fictícias. Mes
mo que haja vício na escolha, ou seja, mesmo que o
prefe~o corruptojá saiba antes do processo qual fir
ma vencerá a concorrência, é preciso dar ares legais
à disputa. A simulação começa pela nomeação· de
uma comissão de licitação formada por funcionários
envolvidos no esquema. Depois, a comissão monta o
processo de licitação, no qual condições restritivas
são definidas. Não raro, participam do certame em
presas acertadas com o esquema, que apresentam
propostas de antemão perdedoras, apenas para dar
aparência de legitimidade ao processo.

Na investigação sobre possíveis embustes em
licitações, uma importante pista pode estar nos ter-

mos empregados e mesmo nos caracteres gráficos
das propostas entregues pelas empresas. Muitas pre
feituras ainda Se utilizam de formulários que precisam
ser preenchidos a máquina. Um exame minucioso
permite constatar se uma mesma máquina de datilo
grafia foi usada no preenchimento de propostas apre
sentadas por diferentes participantes do processo. O
exame estilístico dos textos, em busca de termos, fra
ses e parágrafos que se repetem em diferentes pro
postas, também fornece indícios.

Se na lista de participantes de licitações apa
recem os nomes de firmas idôneas ou conhecidas,
é essencial que, por meio de um contato direto, se
confirme a sua participação no processo. Isso por
que alguns empresários se surpreenderam ao se
rem informados de que haviam tomado parte em
concorrências sobre as quais não tinham conheci
mento. Suas empresas foram incluídas pelos frau
dadores, que, para isso, empregaram documentos
falsificados. Essa operação de inserir empresas
com boa reputação tem o objetivo de "branquear" o
processo licitatório.

Fornecedores "profissionais" de notas fis
cais "frias"

Uma pequena história ocorrida no aeroporto de
Congonhas, em São Paulo, e testemunhada por um
dos autores desta cartilha, ilustra bem o que vem a
ser a indústria. de notas fiscais "frias". Perguntado so
bre sua atividades, um conhecido falsário do interior
do Estado de São Paulo, sem o menor constrangi
mento, respondeu: "Eu agora estou no ramo de forne
cimento de notasfiscais "frias". De agulha a avião, for
neço nota de qualquer coisa, a um custo muito com
petitivo de 4% sobre o valor da nota."

Freqüentemente, como no caso de Ribeirão 80
n~o, notas de empresas diferentes, mas evidente
mente impressas com o mesmo layout e característi
cas e defeitos gráficos, aparecem na contabilidade de
diversas prefeituras de uma região, indicando a exis
tência de quadrilhas especializadas nessa modalida
de de fraude.

Indícios de fraude no uso de notas fiscais de
fornecimentos

O levantamento da documentação relativa às
despesas realizadas pela prefeitura pode revelar mui
tos indícios de desvio de dinheiro público. De posse
de notas fiscais relativas aos pagamentos efetuados,
é importante a verificação de alguns detalhes, como
os seguintes:

- Notas fiscais com valores redondos ou próxi
mos do valor de H$8 mil. A prefeitura pode adquirir
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bens e serviços por meio do procedimento de car
ta-convite, quando se trata de gastos de até R$80 mil
reais ao ano. A partir desse valor, é obrigatória a aber
tura de licitação em uma modalidade mais complexa
e exigente, a· tomada de preços. Porém, serviços e
compras (desde que não sejam para obras e serviços
de engenharia} com valor de até 10% do limite de
R$80 mil, isto é, R$8 mil, estão desobrigados de licita
ção (desde que essa quantia não se refira a parcelas
de um mesmo serviço ou compra de maior vulto) e
podem ser realizados de uma só vez. Há indícios de
atos ilegais quando se verifica que há muitas notas
fiscais próximas do limitede R$8 mil. Isso pode signi
ficar que, para maximizar a subtração de recursos, os
autores. procurem emitir notas com valores próximos
do limite. Notas do mesmo valor ou de valores próxi
mos, e. que se repetem todos os meses, podem repre
sentar um ardil para partilhar os frutos da fraude: a
quantia de uma nota vai para o fornecedor, eo valor
de outra é destinado ao administrador corrupto. Tam
bém acontece que compras de grandes volumes dO
mesmo produto sejam subdivididas em notas fiscais
inferiores a R$ 8 mil para escapar às exigências· de
um processo de licitação mais complexo - o que é
proibido pela Lei de Licitações e Contratos.

- Notas fiscais de fornecedores distantes e des
conhecid~s para materiais e serviços que poderiam
ser adquiridos nalocalidade.. Em uma localidade pe
quena, a aquisição, em localidades fora do município,
de bens deuso cotidiano (c?mo gasolina, óleo diesel,
material elétrico, alimentos para. merenda escolar)
para os quais haja fornecedores locais, é uma indica
çãode irregularidades. Notas fiscais seqüenciais, in
dicando que a empresa só fornece. para a prefeitura.
Quando uma empresa tem a pref~itura como seu úni
co cliente, existe possibilidade de que tenha sido
montacla.. ()upreparada paraess~fim~lsso,por sua
vez, geve levantar suspeitas. Mas não é muito fácil
descobrire$se tipo de. falcatrua., pois às vezes os fal
sários simulEi.m vendase forjamnotasfiscais para ou
tras empr~sas e/ouórgãpssÓp~radisfarçara se
qüencialidade das notas. ?ontandocom a atuação do
promotor público da comarca, éprecis? obter o talão
de notas da empresa.e verificar se os outros clientes
constante~no talonário realmente existem e se de
fatofizerarn as aquisiçôes registr~das. Os fraudado
res podem utilizar certos estratagemas para evitar
que as notas caiam nas mãos da Justiça. Houve, por
exemplo,o cas? de.umempres~rioque forjou ~m in
cêndio noqualasnotas fiscais teriam sido destruídas.
COrni~o,oboletimde ocorrência do"acidente" foi uti
lizado para justificar o desaparecimento de eventuais

provas. Simular roubos e registrar boletins de ocor
rência policial é artifício muito utilizado por empre
sários desonestos.

- Notas fiscais com visual simples, quase todas
com a mesma diagramação. Também é motivo de
suspeita a presença de notas fiscais padronizadas,
com o mesmo layout, mas quê pertencem a várias
empresas diferentes. Há uma grande probabilidade
de que talonários muito semelhantes tenham sido im
pressos no mesmo local. Isso é fácil de verificar, pois
o nome da gráfica que imprimiu o talonário deve, obri
gatoriamente, constar do rodapé das notas fiscais.
Também vale a pena verificar se a gráfica que impri
miu os talões existe legalmente. Se a gráfica é fictícia,
as notas fiscais, obviamente, são ilegais"

- Notasfiscais de prestação de serviço preen
chidas cominformaçôes vagas. Essa é uma manei
ra encontrada pelos fraudadores para .confundir a
fiscalização e evitar que secomprove se determina
dos serviços foram executados ou não. Geralmente,
utilizam~se expressões genéricas e vagas, como:
"serviços de eletricidade prestados a .. :", ou "manu
tenção feita no .. :', "serviçOs na praça principaI" etc.
Esse tipo.de prática não é aceitável, pois qualquer
tipode serviç? deveserdiscriminado nSI nota, inclu
indo-se o que foi feito, o tempo despendido e o ma
terial aplicado. Além disso, of~ncionárioda prefei
tura responsável pela fiscalização tem de atestar
que o serviço foi realmente realizado. É.importante
lembrar que quem atesta éco-respons~velpela le
galidade do pagamento.

Falta de controle de estoque na prefeitura
Uma artimanhamuito utilizada é simular desor

ganização para justificar ou encqbrir desvios.
Assim, os almoxarifados não registram entradas e
saídas dos produtos adquiridos. Na mesma lihha,
faltam registros das requisições feitas pelos diver
sos setores e. não há identificação dos responsáve
is pelos pedidos. Afaltadeum controle rígido do es
toque, de forma a impossibilitar a apuração do mo
vimento de materi.ais· de consumo nos depósitos
das prefeituras, é traço de fraude.

Consumo ~ecombustível,merenda escolar,
cabos elétricos, tLl~ulaçõesetc.

A falta de qualidade da merenda escolar e o seu
consumo desproporpional ao número de alunos, a uti
lização de cabos, tubulações e outros materiais de
construção deforma incompatível com a dimensão e
a propriedade de seu emprego, além de gastos com
combustível em quantidade muito superior ao neces-
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sário à frota constituem práticas de desvio de recur
sos muito usuais em certas prefeituras.

No consumo de gasolina, diesel e álcool pela
frota da prefeitura encontra-se uma das formas mais
comuns de fraude contra os recursos públicos. Acon
tece, principalmente, quando não existe um controle
de estoque ou quando o funcionário encarregado de
monitorar as entradas e saídas faz parte do esquema
de corrupção. Diante disso, só se justifica que uma
prefeitura tenha seus próprios depósitos de combustí
vel se os preços praticados nos postos de gasolina
instalados na cidade forem exorbitantes ou se inexisti
rem locais para o abastecimento.

No caso de Ribeirão Bonito, constatou-se que o
encarregado não registrava medições nem mantinha
qualquer tipo de controle. No início, a fraude era feita
com a entrega de apenas uma parte do combustível,
enquanto a outra era armazenada em uma proprieda
de particular. Posteriormente, fazia-se a entrega do
restante, como se fosse uma outra carga completa, e
assim era registrada pelo controlador do depósito.

Mais tarde, como se sentissem desimpedidos
para continuarem com suas ações, e como considera
ram que movimentar combustível era muito trabalhoso e
oferecia riscos, os fraudadores resolveram simplificar o
método. Passaram então a entregar apenas as notas
fiscais na prefeitura. O responsável pelo. almoxarifado
continuou a atestar o recebimento do combustível e a
contabilidade manteve os pagamentos.

Outro artifício utilizado por algumas administra
ções corruptas para tentar justificar o alto consumo
de combustível é· manter veículos sucateados nos re
gistros da prefeitura. Mesmo inadequados para o uso,
são licenciados anualmente para que façam parte
dos registros da municipalidade. Dessa forma se justi
fica o consumo de combustível acima das necessida
des da frota real e se encobre o desvio. No caso de Ri
beirão Bonito, o Tribunal de Contas do Estado compu
tou os veículos "fantasmas" como ativos, para o cál
culo médio de consumo por veículo.

Promoção de festas Publicas para acobertar
desvios de recursos

As festas Publicas promovidas pela prefeitura
merecem uma atenção especial, pois algumas em
presas de eventos, pela própria natureza dos servi
ços que prestam, têm sido grandes fornecedoras de
"notas frias". Isso se deve ao fato de ser difícil checar
a veracidade dos cachês dos artistas e da comissão
que cabe aos agentes. Há ocasiões em que as notas
desses eventos são superfaturadas e parte do dinhei
ro volta ao prefeito e à sua equipe.

Pagamentos com cheques sem cruzamento
Os integrantes dos esquemas de desvio de ver

bas Publicas sempre procuram evitar que o dinheiro
transite por meio de depósitos bancários. Por isso, em
muitos pagamentos feitos por administrações munici
pais desonestas, utilizam-se cheques não cruzados,
o que desobriga o recebedor de depositá-los em uma
conta bancária. Fazendo o resgate desse tipo de pa
pei diretamente nos caixas das agências, evita-se
que a circulação do dinheiro obtido ilegalmente deixe
muitos rastros. Uma VeZ em espécie, as quantias po
dem ser divididas mais facilmente entre os participan
tes das quadrilhas e sem que se conheçam os seus
destinatários finais.

Alguns optam por deixar o dinheiro em suas ca
sas, na forma de papel-moeda, e o utilizam para o pa
gamento de parte de suas despesas. Manipulando os
resultados do furto dessa forma, diminuem a possibili
dade de ser rastreados pela Receita Federal e dificul
tam investigações.

Outros fraudadores preferem transformar o di
nheiro roubado em dólares obtidos no mercado para
lelo, até como forma de investimento. As notas são,
geralmente, guardadas em cofres residenciais, ou
alugados de bancos. Em alguns casos, são feitos de
pósitos de moeda estrangeira em contas bancárias
no exterior.

Uma forma que funcionários municipais encon
traram de auxiliar nesse tipo de fraude é facilitar a reti
radade cheques da prefeitura sem o registro claro de
quem o está fazendo.

Publicações oficiais
As Publicações oficiais das prefeituras em pe

riódicos locais ou regionais também podem ser ins
trumentos de fraude. O padrão de custeio deanún
cios publicitários éo preço por centímetro de coluna.

A contratação de um veículo para Publicação de
anúncios oficiais precisa passar por licitação. Se esta
é mal feita (muitas vezes intencionalmente), usa-se
como critério exclusivamente o preço por centímetro
de coluna, e não se faz menção ao volume total a ser
licitado. Isso deixa aberta a possibilidade de se super
dimensionarem os espaços ocupados pelo material
Publicado (Iayouts generosos, tipografia exagerada
mente grande etc.).

Existem ainda revistas especializadas em pro
mover a publicidade de prefeitos e administrações
municipais. Isso onera os cofres públicos e deve ser
encarado no mínimo com desconfiança.

Conluio em ações judiciais
Todo órgão público é alvo de grande número de

ações judiciais, e as prefeituras não são diferentes.
Por vezes acontece de administradores inescrupulo-
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sos, em conluio com outros interesses, causarem de
liberadamente motivo para ações na aparência justas.
Depois, em conluio com os autores da ação, o prefeito
elou seus auxiliares simulam ou formulam acordos
contrários ao interesses público. O resultado é poste
riormente partilhado entre os demandantes e os
membros da administração municipal.

Notória especialização
Por vezes, prefeitos contratam advogados e ou

tros profissionais com dispensa de licitação, basea
dos no argumento da "notória especialização", a des
peito da existência de profissionais internos na admi
nistração municipal. Além denem sempre os advoga
dos contratados deterem a·· notoriedade requerida
pela lei, não raro a contratação se faz a preços dema
siadamente elevados em face da tarefa a ser cumpri
da. Parte do valor dos contratos pode retornar por
vias transversas para o contratante. Assim, é sempre
importante vigiar se a "notória especialização" está
de fato presente e se a contratação excepcional é re
almente necessária.

Declaração de renda do prefeito
Quando um prefeito tem a intenção premedita

da da apropriar-se dos bens públicos, manipula sua
declaração de renda antes mesmo de assumir o
cargo. De modo a se preparar para receber valores
originários de desvio de dinheiro público, a declara
ção inclui uma série de bens semoventes, como
obras de arte, ouro e gado. Como alguns desses
objetos podem ser valorizados artificialmente, têm
a função de "esquentar" o dinheiro e de justificar um
enriquecimento súbito.

Comprometimento de vereadores com o es
quema de corrupção

Uma forma de prefeitos corruptos obterem apo
io aos seus esquemas é buscando, de forma explícita
ou sutilmente, o comprometimento dos vereadores
com o desvio de dinheiro público.

O envolvimento pode dar-se de forma indireta,
por meio de compras nos estabelecimentos comer
ciais do vereador, o qual por sua vez é ameaçado
pela interrupção dessas aquisições e por isso, muitas
vezes, faz vistas grossas aos atos do prefeito. Outras
maneiras que o alcaide usa para ganhar a "simpatia"
de vereadores é pelo oferecimento de uma "ajuda de
custd', pela nomeação parentes dos membros do le
gislativo municipal para cargos públicos e outras prá
ticas de suborno e nepotismo.

Há, ainda, os casos em que os vereadores parti
cipam diretamente do esquema de corrupção, sendo
recompensados por seu silêncio com uma importân-

cia mensal "doada" pelo prefe~o. Não é de admirar,
assim, que tais vereadores sejam contrários a qual
quer tipo de investigação que se proponha contra o
prefe~o. Qualquer apoio desses vereadores a proces
sos que apurem irregularidades na prefeitura (corno
criação de CPls, processos de cassaçêio etc.) traria
como conseqüência a revelação do seu envolvimento

Favorecimentos como contraprestação
Uma das formas indiretas de complansação pelo

"serviço" de desvio de recursos públicos é o oferecimen
to de bens e serviços para os uso particular dos admi
nistradores corruptos por parte dos fornecedores bene
ficiados. Os '1avores" consistem, muitas vezes, na ces
são de veículos e imóveis em cidades turísticas para se
rem utilizados pelo prefe~o e seus familiares, realização
de obras em suas propriedades, além de presentes.
Existem casos, ainda, em que comerciantes abastecem
a residência do prefeito com produtos (corno por exem
plo alimentos) e incluem esseforneciml~nto indireta
mente na conta da prefe~ura.

Algumas medidas podem ser tomadas para se
certificar de que está havendo esses tipos de favore
cimento. No caso de ve.ículos, pode-se obter os no
mes dos seus verdadeiros proprietários fazendo. uma
consulta aos órgãos de trânsito, como o DETRAN.
Para isso, é necessário apenas conhecer a placa do
veículo. Nunca se esquecendo de que o registro de
propriedade pode ter sido feitoem nome de. empresas
dos fornecedores, de seus sócios,oude "laranjas".

Quando se trata de construções e reformas exe
cutadas em propriedades, uma prova cabal de irregu
laridades é a demonstração de que estão sendo reali
zadosgastos incompatíveis com os vencimentos e
subsídios dos ocupantes dos cargos públicos; Um re
gistro fotográfico das obras pode~erimportante para
a análise das despesas realizadas.

Investigações, pr()va~ e confronto
Existem várias maneiras de dar início às investi

gações para a confirmação daElxistência de fraudes e
a obtenção de provas. Só após iniciadas investiga
ções éque se podem mOVer processos visando res
ponsabilizar os fraudadores. A partir desse estágio,
em que começa o· confronto direto com os corruptos,
é preciso mobilizar a população contra os denuncia
dos, que apelarão para qualquer meio no sentido de
deter os acusadores.

Formas de investigação de empresas-fan
tasmas

É muito mais comum do que se imagina a figura
da empresa-fantasma, que inexiste legalmente ou de
fato, e está envolvida no processo de corrupção.
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o pagamento a uma empresa fictícia significa
que o serviço ou o produto especificado não existiu, e
queo cheque emitido pela prefeitura foi diretamente
para os fraudadores. A comprovação de negócios
com empresas "fantasmas" proporciona um fato con
tundente e relevante que, por si só, pode levar à con
denação dos corruptos.

*Com o Advento da Lei n° 10.628 de 24 de de
zembro de 2002, a ação judicial contra prefeito muni
cipal por improbidade administrativa passou a ser de
competência do Tribunal de Justiça do Estado. Assim,
representações pedindo a abertura de inquérito civil
público por atos de improbidade administrativa devem
ser feitas diretamente ao procurador geral de Justiça
do Estado, mas nada obsta que se faça a representa
ção ao promotor público da comarca.

Esse tipo de fraude já é motivo suficiente para
se fazer uma representação ao Ministério Público, pe
dindo a abertura de inquérito civil público, ou mesmo
de ação civil Publica.* Associações constituídas há
pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e que te
nham entre suas finalidades a proteção à ordem eco
nômica e à livre concorrência, podem ajuizar direta
mente uma ação civil Publica.

Quando, no exame das contas da prefeitura,
surgirem dúvidas sobre a participação de empresas
desonestas no esquema de corrupção, segundo os
indícios citados anteriormente quanto a notas fiscais
''frias'' e empresas ''fantasmas'', deve-se recorrer a al
guns meios de investigação:

Junta Comercial
Verificar a existência efetiva da empresa. Nisso,

é preciso levar em conta que o fato de uma firma estar
registrada na Junta Comercial é importante, mas é in
suficiente para comprovar sua existência física ou sua
idoneidade. Não há maiores dificuldades em se regis
trar uma empresa, e o registro acaba por ser usado
para dar aparência de legitimidade aos negócios es
cusos que mantém com a prefeitura. Caso a empresa
não esteja registrada nesse órgão, ela não existe,
pois esse é um requisito obrigatório para todos os es
tabelecimentos que atuem no mercado. As juntas co
merciais (estaduais ou regionais) informam sobre a
existência de empresas por meio de requerimentos
feitos em suas sedes. Em um dos casos· analisados
pela AMARRIBO, os fraudadores foram tão displicen
tes que, durante o processo de cassação do prefeito
de Ribeirão Bonito, juntaram cópia do contrato social
de uma empresa cujo protocolo emitido pela Junta
Comercial tinha data anterior à constituição da pró
pria firma. Isso mostra que não se deve confiar em có
pias reprográficas (xerox) de contrato social, mesmo

que tenham sido autenticadas em cartório. É essen
cial verificar a sua existência por meio de certidão da
Junta Comercial.

Receita Federal
Verificar se a empresa é registrada no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da Receita Fe
deral. Mas deve-se estar atento, pois os fraudadores
podem usar o número do CNPJ de firmas que real
mente existem, mas que nada têm a ver com o pro
cesso. A consulta pode ser feita pela Internet, pelo en
dereço www.receita.fazenda.gov.br.

Receita Estadual
Verificar o cadastro da receita estadual, junto à

Secretaria da Fazenda estadual.
Constatação da existência física da empresa
Tarefa essencial para checar se uma empresa é

''fantasma'' consiste em verificar a sua existência física.
É necessário ir ao endereço indicado na nota fiscal e ver
se a empresa está realmente instalada no local. Depois,
é preciso conferir esse endereço com aqueles forneci
dos aos outros órgãos em que a firma esteja registrada.
Caso as instalações não sejam encontradas no lugar in
dicado, convém averiguar com moradores e comercian
tes das imediações se a empresa esteve instalada no
local. O registro fotográfico pode servir como prova do
cumentai em um eventual processo.

Constatação de existência física da gráfica
emissora da nota fiscal

Verificar se, de fato, existe a gráfica que impri
miuo talonário de nota fiscal da empresa, seguindo
os mesmos procedimentos do item anterior.

Perícia nos serviços prestados
Quando se desconfia que a prefeitura fez paga

mentos superfaturados ou de notas fiscais "frias", é
necessário solicitar ao Ministério Público a instaura
ção de inquérito civil público e a realização de períci
as sobre os serviços prestados. Com base nos resul
tados, instaura-se uma ação civil· Publica, visando a
punição dos responsáveis e o ressarcimento dos re
cursos desviados.

A perícia também pode examinar serviços pres
tados e materiais empregados em obras. Pode haver,
por exemplo, notas fiscais de serviços que na realida
de não foram prestados; os 350 quilos de cabo que o
empreiteiro afirmou ter gasto em uma instalação po
dem ser, de fato, apenas 50 quilos. Irregularidades
desse tipo também são suficientes para se pedir ao
Ministério Público instauração de inquérito e de ação
civil por improbidade administrativa.

Obtenção de provas
A obtenção de provas é fundamental para qual

quer ação contra a corrupção. É difícil iniciar qualquer
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processo administrativo, judicial ou político na ausên
cia de fatos comprobatórios. Quanto mais veementes
os indícios, mais fácil a abertura dos processos. Para
tanto, é necessário:

- checar cuidadosamente as denúncias, verifi
cando se não consistemem meras desavenças políti
cas sem fundamentos sólidos;

- buscar informações nos órgãos públicos (Jun
ta Comercial, Receita Federal, Receita Estadual);

- identificar colaboradores - funcionários da
administração municipal que não compactuam com
os corruptos -'-, a fim de se obterem informações so
bre fraudes administrativas;

- analisar transferências e aplicações de recur
sos, como os provenientes do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Va
lorização do Magistério (FUNDEF). Para esse caso,
por exemplo, há manuais e cartilhas com informações
detalhadas, no próprio FUNDEF, órgão vinculado ao
MinistériO da Educação. Mais informações podem ser
encontradas no endereço www.mec.gov.br/fundef.

- documentar as provas, sempre que possível,
com laudos, fotos e gravações.

Mobmza~ãopopular

Apõsanos de abusos e impunidade, muitas co
munidades se tornérram indiferentes e alheias ao pro
cesso orçamentário e os cidadãos foram tomados de
um grande ceticismo em relação à possibilidade de
punição de políticos desonestos. Por isso, para que a
sociedade se·mobilize contra a corrupção, é preciso
que as pessoas sejam estimuladas e provocadas. O
começo pode ser muito difícil, pois as primeiras rea
çõessã.o de incredulidade. Depois, surgem sentimen
tosderél:)ignaçãoe medo, e só mais à frente os cidac
dãos se indignam e reagem à situação.

No processo de mobilização, é fundamental que
a sociedade es~eja constantemente informada sobre
osaconteqIl1lentos. As notícias devem ser transmiti
das pelos meios de comunicação disponíveis, como
boletinsinfórmativos, jornais, programas de rádio e,
se possível, pelas emissoras de televisão regionais e
nacionais.

À medida que as fraudes vão sendo comprova
das, devem ser divulgadas para a população, pois
essas informações desenvolvem um sentimento de
repulsa ao comportamento das autoridades corrup
tas e,ao •. mesmo tempo, estimulam a continuidade
das investi~ações.Os cidadãos devem ser convoca
dos a freqüentar as sessões da Câmara Municipal e
cobrardos vereadores providências no sentido de in
terromper os atos ilícitos e de punir os culpados. É

importante, também, estimular o debate organizado e
promover audiências Publicas de esclarecimento à
sociedade.

No entanto, deve-se evitar, sempre, a divulga
ção de denúncias inconsistentes, pois isso pode de
sacreditar todo o processo;

Órgãos públicos competentes para investigar
e apurar a corrupção no poder municipal devem, ne
cessariamente, ser envolvidos. Da lista devem fazer
parte o Ministério Público através do promotor pú
blico, o Tribunal de Contas do Estado (ou do municí
pio, quando existir), a Câmara Municipal e, eventu
almente, a Polícia Federal, a Secretaria da Fazen·
da, o Ministério do Planejamento e as agências re
guladoras dos setores envolvidos). Vale, ainda,
pressionar os dirigentes dos partidos pollticos, e os
Conselhos Profissionais Regionais, como a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Regio
nal de Medicina (CRM), o Conselho lRegional de
Contabilidade (CRC), entre outros.

É também essencial despertar o interesse do
promotor público para as investigações, pois, sem o
seu apoio, tudo se torna muito mais difícil. Em cidades
em que haja comprometimento do promotor com a
administração municipal, as investigações ficam pre
judicadas e dificilmente avançam. Para reverter situa
ções como essa, deve·se pedir a instauração de in
quérito civi.1 público, cujo arquivamento depende de
manifestaçã() d() Conselho da Procuradoria Geral de
Justiça do Estado.

A melhor maneira de motivar as autoridades ju
diciaisno corhbate à corrupção é pela apresentação
de fatos comprovados e cohsistentes. Quando a pro
motoria e o judiciário se mostram ativos na defesa do
interesse público, o processo flui e atinge-se o objeti
vo pretendido. Urna investigação bern feita pode levar
o promotor público a requerer o afastamento imediato
do prefeito.No caso de Ribeirão Bonito, o judiciário
aceitou· o pedido do promotor e oS tribunais superio
res confirmaram a sua decisão.

Declarações de inocência e reação dos de
nunciados

Mesmo confrontados com provas contundentes,
os corruptos sempre negam o crime. Declaram ino
cência com muito cinismo e sem qualquer escrúpulo.

À medida que as denúncias vão se acumulando
e as provas surgem, os administradores desonestos e
seu grupo lançam mão de diversos métodos de rea
ção, procurando impressionar a população e silenciar
os denunciantes. Apelam para declarações teatrais e
assumem o papel devítimas de perseguição política.
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Também partem para o constrangimento, por meio de
ameaças e mesmo pelo uso de violência física.

Uma das formas usadas para abalar a convic
ção de parte das pessoas éa utilização de frases e te
mas religiosos. Com o intuito de provocar comisera
ção, os denunciados recorrem a declarações em que
invocam a justiça divina e lêem salmos e orações an
tes de se pronunciar a respeito das denúncias. Essas
atitudes levam muitos a ficar em dúvida, pois não con
seguem identificar nisso a operação de uma estraté
gia concebida deliberadamente para confundir o pú
blico.

No caso de Ribeirão Bonito, muitas vezes as
pessoas religiosas se mostraram estremecidas dian
te das palavras do prefeito, que declarava inocência
apelando para imagens de cunho religioso. Isso acon
tecia porque, àquela altura, a comunidade ainda não
tinha acesso às provas e aos documentos de que a
AMARRIBO dispunha.

As provas, manipuladas pelos meios de infor
mação controlados pela autoridade municipal, não
chegavam às diferentes comunidades religiosas, as
quais tendiam a esquivar-se da controvérsia que ne
cessariamente se instalou.

As declarações teatrais de inocência, a posição
de vítima perseguida, as ameaças claras e veladas
feitas diretamente ou por meio de emissários ou pa
rentes, ou até mesmo a violência física, podem cons
tranger pessoas e reduzi-Ias ao silêncio.

Portanto, é importante, sempre que possível e
sem atrapalhar as investigações, apresentar as pro
vas dos delitos para desmascarar os fraudadores.

Alguns cuidados
Corruptos e fraudadores do erário público são

pessoas sem qualquer escrúpulo, capazes de qual
quer coisa, como forjar e destruir documentos e pro
vas, subornar ou ameaçar testemunhas, intimidar
os oponentes, atacar a integridade dos acusadores
e até mesmo atear fogo na prefeitura, se julgarem
necessário.

Deles pode esperar-se todo tipo de bandida
gem. Não se deve baixar aguarda e nem recuar, pois
é isso o que eles esperam.

O exemplo de Ribeirão Bonito
A cidade de Ribeirão Bonito viveu uma expe

riência singular em sua história recente. Os Amigos
Associados de Ribeirão Bonito (AMARRIBO), organi
zação não governamental (ONG) criada para promo
ver o desenvolvimento social e humano da cidade,
acabou por assumir a liderança de um processo para
eliminar a corrupção no poder público municipal.

Além de desviar recursos públicos, o prefeito havia
cometido inúmeros atos de improbidade administrati
va. A demonstração dos ilícitos desencadeou um mo
vimento de repúdio, por parte da população, a esse
tipo de comportamento. A iniciativa foi bem sucedida
e culminou com o afastamento do chefe do executivo
municipal. A partir desse exemplo, movimentos seme
lhantes se espalharam pela região e por numerosas
cidades do Brasil.

Sem fins político-partidários, a ONG percebeu
que seus objetivos sociais conflitavam com as práti
cas de desvio de recursos públicos observadas na ci
dade. Cidadãos e associados da AMARRIBO consi
deraram que os esforços da organização seriam in
frutíferos caso a corrupção continuasse a dominar a
administração Publica. Depois de avaliarem seria
mente a situação, os membros da ONG entenderam
que não havia outra alternativa senão a de coibir os
abusos constatados.

No caso de Ribeirão Bonito, a eliminação da
corrupção se tornou uma questão de sobrevivência,
porque nada que se pudesse fazer pela cidade seria
capaz de consertar os danos causados pelo desvio
de recursos. Os atos ilícitos praticados pelo chefe do
executivo se alastravam por outros setores da prefei
tura. E a desorganização generalizada desmotivava
os funcionários honestos. A máquina administrativa
municipal trabalhava para o seu próprio benefício, e
não para o dos cidadãos. Diante dessa situação, a po
pulação se sentia impotente para reagir.

A convicção comum de que todo empenho as
sociativo em favor da melhoria das condições de vida
no município não pode prescindir das responsabilida
des do poder público, conduziu os associados à deci
são de promover o saneamento do poder público mu
nicipal, eliminando, como pré-condição, a apropria
ção dos bens públicos e as formas de corrupção que
sustentam e perpetuam grupos desonestos no poder
público municipal.

O processo jurídico
Em 9 de novembro de 2001, a ONG entrou com

a primeira representação junto à Promotoria de Jus
tiça da cidade de Ribeirão Bonito, pedindo abertura
de inquérito civil público para a investigação dos
desvios de verba de merenda escolar, aquisição de
combustível, e notas "frias" de fornecimento de servi
ços. Cinco dias depois, ingressou junto ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo com pedido de
uma auditoria especial antecipada, também para in
vestigar os mesmos desvios.

~~----------~ ---------------------
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Em 24 de janeiro de 2002, o Tribunal de Contas
emitiu relatório em que informa ter encontrado indíci
os de irregularidades em parte das denúncias. Afir
mava ainda que não tinha como comprovar outras
acusações, por não ter localizado alguns documentos
na prefeitura. Apesar disso, os conselheiros não tive
ram a iniciativa de ouvir ninguém - acusadores ou en
volvidos.

Por ser excessivamente formal, o Tribunal de
Contas só conduz investigações se o denunciante en
tregar provas evidentes de fatos relacionados a desvi
os orçamentários. Isso leva a questionar seriamente a
eficácia dos procedimentos desse órgão na fiscaliza
ção dos gastos públicos.

A parte do relatório em que o Tribunal de Contas
concluía que "nada se apurou" passou a ser usado
Publicamente pelo prefeito como prova de idoneida
de. Contudo, a regularidade dos procedimentos de li
citações é examinada apenas formalmente pelo TCE.
Não se verifica se as firmas cadastradas ou partici
pantes das concorrências existem física ou juridica
mente. Quanto às notas fiscais, o tribunal faz um exa
me somente do ponto de vista contábil, sem perquirir
sobre a existência das firmas emitentes.

Apesar da omissão do TCE, em 4 de abril de
2002 o promotor público da cidade ingressou com
uma ação Civil Publica contra o prefeito e diversos de
seus assessores, solicitando o seu afastamento ime
diatodo cargo. o pedido foi deferido pela juíza da co
marca em .8 de abril de 2002, e posteriormente manti
do pelo Tribunal de Justiça.

Em 24 de abril de 2002, o prefeito renunciou ao
mandato, teve a sua prisão preventiva decretada e fu
giu. Mais tarde, acabou por ser preso no município de
Chupinguaia, estado de Rondônia.

O prQcillssopolítico
Logo após a abertura dos inquéritos judiciais

no Ministério Público e do procedimento administra
tivo junto ao Tribunal de Contas do Estado, a
AMARRIBO, com o apoio dos cidadãos e de alguns
vereadores, pediu na Câmara Municipal a instaura
ção de uma Comissão Especial de Investigações
para apurar os fatos.

A Comissão apresentou o resultado das investi
gações em 13 de março de 2002, anunciando que as
denúncias eram verdadeiras. O relatório da CEI foi
aprovado em sessão da Câmara Municipal do dia 18
de março de 2002. Com base no artigo 4° do decre
to-Lei hO 201/67, .leu-se denúncia de dois Cidadãos, ci
tando provas dOCUmentais das infrações político-ad
ministrativas cometiclas pelo prefeito, contidas no re-

latório da Comissão. Outras provas de desvios de re
cursos públicos, surgidas posteriormente e que não
eram objeto da CEI, também foram levantadas. Na
mesma sessão, pediu-se a cassação do manclado do
prefeito.

A Câmara Municipal acatou a denúncia para o
processo de impeachment por unanimidade, com. a
exclusão de dois vereadores que, por estarem envol
vidos nos desvios, não votaram. Criou-se, então, a
Comissão Processante que dirigiria o processo de
cassação.

Antes da conclusão dos trabalhos da Comissão
Processahte, em 24 de abril de 2002,0 prefeito re
nunciou e logo após fugiu, deforma a evitar a prisão
preventiva que fora determinada pela juíza da comar
ca. A·Comissão prosseguiu seus trabalhos e acabou
por julgar a denúncia procedente, o que servirá para a
aplicação das penas previstas na lei. A cassação do
mandato deixou de ser aplicável em virtude da renún
cia do prefeito, mas as demais penas, como a inelegi
bilidade, podem ser aplicadas.

As ONGs e o combate à corrupção
A justiça brasileira é demasiadamente lenta.

Muitas vezes, processos judiciais por improbidade
administrativa são iniciados, mas os acusados só são
julgados após o cumprimento integral de seus man
datos. Durante esse período, furtam o máximo que
podem e acumulam recursos para sua defesa futura.
Quase sempre alcançam esse objetivo, alimentando
o círculo vicioso .da impunidade. Esse movimento
acaba por frustrar a busca por justiça.

O processo político de cassação do mandato
pela Câmara Municipal (impeachment) se desenvolve
mais rapidamente. O mecanismo é disciplinado pelo
decreto-Lei n° 201/67, de âmbito federa.l, e pela Lei
Orgânica do Município, a qual, da mesma forma que o
Regimento Interno da Câmara de VereEldores, varia
de cidade a cidade.

É indispensável aprofundar-se no exame des
ses instrumentos legais, para informaro oferecimento
de denúncias e para acompanhar o processo em to
dos os seu trâmites legais e formais. O domínio des
ses estatutos é essencial, pois, geralmente, os frau
dadores contratam advogados hábeis, que exploram
os erros cometidos na formalização e tramitação de
processos, conseguindo, assim, a sua anulação.

Desse modo, é recomendável a orientação e o
acompanhamento jurídico durante o processo, o que
pode ser viabilizado mais facilmente por meio da cola
boração de uma ONG. Sem a assessoria de um advo-
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gado, a chance de anulação do processo é muito
grande.

Em cidades pequenas, é comum o prefeito co
optar a maioria dos vereadores. Quando isso ocorre,
é preciso mobilizar a sociedade para pressioná-los e
alterar o curso do processo. Também nessa questão,
a ONG pode vir a ter papel fundamental, no sentido
de promover a pressão popular e mudar a história.

Em situações em que não haja provas cabais
dos desvios, ou quando o apoio político não é sufici
ente para desencadear um processo de cassação, é
aconselhável que a primeira providência seja a de
propor a criação de uma Comissão Especial de
Inquérito na Câmara Municipal, com o objetivo de
apurar os fatos merecedores de investigação. Essa
comissão investiga as fraudes e posteriormente, com
base em suas conclusões, pode propor o impeach
ment do prefeito.

É preciso atentar para a formação da Comissão
Processante que dirigirá o processo de cassação. Se
a equipe for subserviente ao prefeito, dificilmente en
contrará fraudes, e, ainda, passará atestado de ido
neidade ao corrupto. Aí, novamente, é importante a
pressão de uma ONG e da sociedade para evitar a
constituição de uma de faz-de-conta, que acaba por
nada apurar.

Deve-se observar que um vereador, ao apre
sentar a denúncia, fica impedido de votar na Comis
são. E, no caso de ser também acusado de fraudes,
não pode votar no processo. As regras para solicitar
o seu impedimento e a convocação dos suplentes
variam de acordo com o regimento de cada Câmara
Municipal.

Qualquer eleitor pode entrar com denúncia na
Câmara Municipal pedindo a abertura de uma Co
missão Parlamentar de Inquérito para apurar atos
de corrupção ou de improbidade administrativa.
Também tem o direito de formalizar a denúncia para
a cassação do mandato. As formalidades essenciais
estão no decreto-Lei n° 201/67 e os detalhes podem
variar em cada município. No confronto entre o de
creto-lei e a legislação municipal, o código federal
tem precedência.

Organização das ações da ONG
Como em qualquer processo de gestão, é im

portante que a comunidade, por meio de uma ONG
ou de lideranças organizadas, estabeleça responsa
bilidades e funções, como, por exemplo:

- quem fará um levantamento de todos os re
cursos a serem mobilizados junto à população: asso-

ciações de bairro, de moradores, entidades de classe
etc.;

- quem estimulará a formação de grupos de
apoio através de outras entidades;

- quem redigirá os boletins informativos e quem
cuidará de sua distribuição;

- quem mobilizará as vilas no corpo-a-corpo;
- quem será o interlocutor com a Câmara Muni-

cipal;
- quem falará com a imprensa;
O processos de coordenação central e comuni

cação precisam ser conduzidos por um grupo reduzi
do, perfeitamente afinado, e conectado on-line. A
cada passo, sempre deverão ser tomadas providên
cias urgentes com o objetivo de:

- rebater imediatamente os boatos lançados pe
los investigados e acusados;

- não cair no jogo do inimigo, que tentará des
qualificar os membros do grupo acusador, espalhan
do boatos e tentando criar fatos que os desqualifi
quem;

- insistir sempre no objetivo das denúncias, pois
a todo instante os corruptos tentarão desviar a aten
ção para outros temas e para outras gestões. Para
isso, argumentam que tudo sempre foi igual, buscan
do qualificar as denúncias como uma iniciativa políti
co-partidária. Tentarão representar o papel de vítimas
da perseguição de grupos de poderosos ou de injusti
çados pela população. É preciso, porém, não se dei
xar levar por discussões, pois desviar o assunto é téc
nica diversionista.

- formar caixa para custear as despesas neces
sárias;

- intervir sempre que o grupo apresentar al
gum tipo de desentendimento e focar os esforços
sempre no objetivo maior para superar as divergên
cias internas.

A participação em um processo político decas
sação pressupõe que os participantes tenham claros
os objetivos finais e uma direção bem definida. Duran
te o percurso, é comum surgirem situações comple
xas, divergências pessoais e suscetibilidades feridas,
que podem comprometer a coesão do grupo. É urgen
te aparar as arestas, aproveitar os aspectos positivos
de cada um e superar diferenças, a fim de manter a
união e atingira meta.

Em qualquer grupo ocorrem discordâncias,
além de egoísmos e vaidades. Há pessoas mais, ou
menos, suscet íveis. Ao se formar um conjunto de pes
soas, é importante saber disso de antemão e se pre
parar para resolver as diferenças, aproveitando os as-
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pectos positivos de cada membro. De nada adianta
desanimar-se com os atritos que acontecem, pois são
comuns a quaisquergrupos de pessoas.

É conveniente que as eventuais críticas não se
jam feitas às pessoas, mas às suas ações. Críticas fe
itas diretamente à personalidade dos indivíduos tor
nam-se obstáculos difíceis de superar, na medida em
que esse tipo de julgamento pode dificultar a convi
vência e provocara desagregação. O processo deve
ser conduzido com energia, cooperação, paciência e
aceitação mútua, visando os objetivos sociais que
unem o grupo.

O recurso a leis e órgãos
Um grande conjunto de leis e normas dá respal

do às ações anticorrupção. Há também uma série de
órgãos .aos quais se pode recorrer desde as investi
gações até o final do processo.

Tribunal·de Contas do Estado
Apesarde o Tribunal de Contas se ater mais aos

aspectos forrnais dos procedimentos e da documen
tação quando examina as contas dos prefeitos e das
Câmaras Municipais, é importante que, por meio de
representação, se faça a denúncia a esse órgão.
Alguma~ análísescomparativase partes do relatório
que realiz~mpodem vir a ser instrumentos importan
tes no decorrer do processo. Eles podem ser usados
em eventuais pedidos de abertura de Comissão
Espeêialde Investigação ou de Comissão PrOCessan
te, meioslltilizados para pediro afastamento político
do autoridade municipal corrupta.

Mas é preciso saber lidar com os relatórios do
Tribunalde Contas, que podem levar a interpretações
dúbias. Assim, quando o Tribunal afirma que "nada se
apurou", normalmente é porque não investigou ou
nada encontrou. E quando diz que "não se comprovou
a denúncia", isso não significa que os fatos foram exa
minados e os acusados inocentados, mas que o de
nunciante não apresentou provas consistentes e con
vincentes. Geralmente esses "resultados" são usados
pelosfraudadores corno atestado de idoneidade.

Ministério Público Estadual - Promotoria de
Justiça.da comarca

~rn caso de suspeita fundamentada e de indíci
os cons.istentes, a Promotoria de Justiça é o primeiro
órgão ao qual devem ser dirigidas as denúncias, for
muladas.·pormeio de representação. Caso julgue a
denúncia fundamentada, a Promotoria geralmente
abre inquérito civHpúblico para investigar os fatos.
Com a abertura desse inquérito, o promotor passa a
contar9om uma série de facílidades para investigar
as fraudes. Uma· vez comprovadas, inicia-se uma

ação civil Publica por improbidade administrativa e
ações criminais, quando for o caso.

Câmara Municipal

Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia.
Dependendo da relevância das provas existentes,
pode-se solicitar a abertura de uma Comissão Espe
cial de Investigação (CEI) para apurar fatos que impli
quem atos deirnprobidade administrativa ou de des
viode recursos públicos. Se os fatos abrem a oportu
nidade de cassação do mandato do prefeito, deve-se
pedir a formação de uma Cornissão Processante, em
que serãofeitos a denúncia e o pedido de cassação.
Para isso, épreciso observara lei orgânica do municí
pio, o regimento interno da Câmara Municipal e o de
creto-lei 201/67 para os procedimentos a serem se
guidos.

Procuradoria Geral da República

Muitos delitos cometidos no âmbito municipal,
por envolverem repasses de verbas da União, são da
alçada da Justiça Federal. Assim, o Ministério Público
Federal também pode ser acionado para investigar fa
tos que estejam em sua esfera de competência.

O acionamento doMPF é importante também
porque, às vezes, o Ministério Público Estadual não
age com a mesma presteza e desenvoltura apresen
tadas pela instância federal.

A Procuradoria Geral da RePublícadispõe de
um sítio na Internet (www.pgr.mpf.gov.br ) no qual se
podem fazer denúncias, inclusive anônimas. Fornece
os endereços das Procuradorias Regionais e os no
mes e endereços dos procuradores nos estados.

Secretaria da Receita Federal

Os fraudadores, em geral, são afetados por pro
blemas com o imposto de renda, pois nãio têm como
justificar a sua variação patrimonial e seu enriqueci
mento súbito. É importante que a Receita Federal in
vestigue a situação desses indivíduos, porque, uma
vez comprovadas as irregularidades, elas servem de
prova nos processos político e judicial. Além disso, se
a Receita verificar que há impostos devidos, os cor
ruptos ficam sujeitos à acusação de sonegação fiscal,
o que representa uma arma adicional contra eles.

Imprensa
Procure os órgãos de imprensa sérios e com

prometidos com a moralidade. Informe-os sobre as
fraudes, principalmente quando estiver munido de do
cumentos. Denúncias divulgadas pela mídia motivam
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as autoridades a tomarem providências e mobilizam a
população contra os fraudadores.

A legislação básica nacional
Decreto-Lei n°201, de 27 de fevereiro de 1967.

Dispõe sobre Crimes de Responsabilidade de Prefei
tos e Vereadores.

Lei nO 7.374, de 24 de julho de 1985, Lei n°
8.429, de 02 de junho de 1992, Medida Provisória n°
2.225, de 4 de setembro de 2001. Disciplinam aAção
Civil Publica -Dispõem sobre as sançõesaplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, etc...

Lei Complementar n° 101, 4 de maio de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei das li
citações.

Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de
1990. Estabelece os casos de inelegibilidade.

Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Lei do
Fundef.

Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de
1993. Organização, Atribuições e o Estatuto do Minis
tério Público da União.

Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público.

Lei Complementar nO 734, de 26 de novembro
de 1993. Lei Orgânica do Ministério Público Estadual
de São Paulo.

Legislação subsidiária: Lei n° 1.079, de 10 de
abril de 1950. Define os Crime de Responsabilidade e
regula o processo de julgamento do Presidente da
RePublica e os Ministros.

Legislação básica municipal: Lei Orgânica do
Município, Regimento Interno da Câmara Municipal.
Embora apresentem diferenças, de acordo com cada
município, as leis orgânicas e os regimentos internos
seguem, em geral, princípios comuns.

Na Internet: BNDES. O sítio apresenta o con
junto da legislação que regula a administração Publi
ca, propostas de nova legislação atualmente em dis
cussão, além de farta literatura relacionada a transpa
rência na administração Publica.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dia 5 de setembro comemora
mos o Dia da Amazônia.

Esta importante data do cenário nacional, co
memorada em todos os Estados amazônidas, nos
traz a responsabilidade de levantarmos inúmeras
reflexões.

Sabido por todos que é a maior região de con
centração de biodiversidade, possui o maior potencial
de água doce do planeta e inúmeras riquezas minera
is, madeireiras e florestais ainda não dimensionadas,
a Amazônia brasileira começa a ser vista com olhares
carinhosos pelo Governo.

Não obstante, o Governo Lula programa para o
Dia da Amazônia o anúncio de ações que garantam a
sustentabilidade da região, com o projeto intitulado
Amazônia Sustentável. Atos como esses solidificam o
compromisso do Governo Federal em propor ações
de desenvolvimento uniformes ao Brasil.

Sr. Presidente, a temática amazônica é de gran
de monta, e inclui: água, animais silvestres, madeiras,
indígenas, ribeirinhos, peixes, energia, gás, biodiesel,
captação de carbono, zona franca, relações fronteiri
ças, indústria, comércio, produção agrícola e, princi
palmente, preservação ambiental.

Por ser enorme sua importância estratégica no
planeta, já são comuns discussões sobre a internaci
onalização da Amazônia. Intenções dos imperialistas
são timidamente colocadas nas pautas internaciona
is. A cobiça, o desrespeito ao nosso território nacional
já foi tentado. O Acre é exemplo vivo dessas atitudes.
Nossos antepassados pegaram em armas para dizer
não à tentativa de instalação de uma área internacio
nalizada, sob a tutela da Bolívia e dos Estados Uni
dos. Dissemos não, Sr. Presidente. E dissemos não
com um valente processo revolucionário, garantindo
que aquele solo fosse hoje um dos mais prósperos
Estados da Federação.

Nesse debate de internacionalização, cabe até
reflexões. Seria bom ouvirem os imperialistas propos
tas de internacionalização de suas reservas de petró
leo. O petróleo é tão importante quanto nossas rique
zas naturais. Vamos propor a internacionalização do
mercado financeiro, de todos os grandes museus do
mundo, dos arsenais nucleares, das marcas e paten
tes, dos direitos autorais. Podemos propor que as
grandesriquezas do mundo sejam taxadas para be
neficio dos mais necessitados.

Sr. Presidente, temos a tradição de não nos me
ter nos assuntos particulares de outras nações. Por
tanto, não podemos admitir, a preço de argumento
nenhum, que se discuta a internacionalização do que
nos é mais nobre, rico, belo e caro.

Senhoras e senhores, a Amazônia é dos brasile
iros! É nossa!

A preocupação que temos com nosso tesouro
natural está sempre presente. As variáveis de cresci
mento econômico, que apontam para o incremento da



MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Saúde de Alagoinhas ganha
prêmio internacional

A qualidade das políticas de saúde e sanea
mento de Alagoinhas (107 Km de Salvador) acaba de
ser atestada com uma honraria internacional. O muni
cípio foi agraciado com o Prêmio de Integração Lati
no-Americana 2003, conferido pela Câmara Interna
cional de Pesquisas e Integração Social (Cipis), uma
ONGque atua há mais de 22 anos na América Latina.
A cerimônia de premiação será durante o XX Painel
Latino-Americano de Integração, nos próximos dias
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melhoria de vida dos que lá habitam, não podem, sob Ações como essas demonstram a preocupa-
hipótese alguma, deixar de considerar o uso racional ção, a responsabilidade e o carinho com que os
dos recursos ambientais. amazônidas tratam sua terra. Nesse contexto, já co-

Está patente que as riquezas da Amazônia não meçamos a articular um novo conceito sociológico
se renovam por si só. Prova disso são os altos estu- e antropológico.
dos, principalmente no Estado do Acre, para o mane- A florestania, Sr..Presidente, que considerao je-
jo florestal. ito de ser, a forma de viver e o relacionamento dos po-

Dessa forma, Sr. Presidente, vêm em boa hora vos da floresta com a natureza, já começa a tomar
as ações do Governo Federal, garantindo uma mo- corpo. Essa é a contribuição que meu Estado traz hu-
derna administração Publica no concernente às dádi- mildemente para o debate.
vas da natureza. Considerar e respeitar a forma de pensar, de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, alegre- evoluir, de interagir que o habitante da floresta tem
mente podemos comemorar o Dia da Amazônia, pois com a mesma é um desafio deste século que se inicia.
os sinais de sucesso da região já se desenham. A in- E já é patente que nosso novo Governo gosta de bons
clusão no PPA de inúmeras propostas advindas das desafios.
reuniões acontecidas, a. concreta recriação da Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que te-
SUDAM, o estreitamento das relações diplomáticas nhamos, daqui para frente, uma boa comemoração
com os países fronteiriços amazônicos, além dos in _ do Dia da Amazônia, deixando o passado para traz,
centivos que o Governo Federal vem dando aos Go- quando ocupávamos as manchetes jornalísticas com
vernos Estaduais, já anunciam um novo amanhecer denúncias e assassinatos daqueles que defendem a
para os povos da floresta. natureza como a própria vida.

Registro ainda, Sr. Presidente, as ações do Par- Tenhamos uma Amazônia sustentável, sobera-
lamento em benefício da Amazônia. Articulamos, e já na, que sirva aos interesses nacionais e que seu uso
temos inúmeras adesões, a Frente Parlamentar em seja racional, em profundo respeito ao equilíbrio am-
Defesa da Amazônia Sustentável. Essa Frente nasce biental.
com o propósito de articular no Congresso Nacional, Muito obrigada.
e também junto aos órgãos governamentais e O 5R. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão
não-governamentais, ações que possibilitem e garan- do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autori-
tam o pleno desenvolvimento sustentável da Amazô- ze a Publicação nos Anais da Casa de matéria acerca
nia. Em consonância, a Comissão da Amazônia e de do Prêmio de Integração Latino-Americana 2003, re-
Desenvolvimento Regional tem mostrado sua deter- cebido pela Prefeitura da cidade de Alagoinhas, no in-
mihação em garantir amplos debates e precisas deci- terior da Bahia, .conferido pela Câmara Internacional
sões no concernente à defesa da Amazônia brasilei- de Pesquisas e Integração Social.
ra, bem comoseu crescimento e sua valorização eco- Trata-se de um prêmio na área de política de sa-
nômica. Soma-se, Sr. Presidente, a reorganização do úde e saneamento recebido pelo Secretário Munici-
Parlamento Amazônico. pai de Saúde de Alagoinhas, DI'. Antônio Virgínio.

O Parlamento Amazônico, rearticulado princi
palmente pelos Deputados Estaduais amazônicos,
tem mostrado pujança, determinação e compromisso
com a região. Tema honra de ser o Presidente da
Assembléia Legislativa do Acre o Deputado Sérgio
Petecão. Percebo que é mais uma .contribuição que o
Acre traz aO nosso País.

Sr. Presidente, nesta sinergia, entendendo o mo
mento, o Sindicato dos Jornalistas do Acre promoveu, a
partir de Mje, o I Encontro Internacional de Jornalismo
Ambiental, nas cidades de Rio Branco e Xapuri.

A proposta é trazer um novo olhar sobre a
exuberânoia amazônica, fornecendo informações
precisasabs jornalistas de todo mundo que tratam
da questão.
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29 e 30 de agosto, no auditório do Hotel Bourbon, em
Curitiba.

A escolha do Prêmio de Integração Latino-Ame
ricana 2003 é de responsabilidade de uma comissão
da própria Cipis formada por representantes dos go
vernos latino-americanos, diplomatas, consulares,
jornalistas e entidades de classe. Inicialmente são
identificados três nomes em cada Estado com poten
cial para a premiação, dos quais um é agraciado.

No caso específico da premiação para a prefei
tura de Alagoinhas, dois distintivos permitiram que o
prêmio fosse conquistado. "A comissão levou emcon
ta o conjunto e a qualidade dos programas de saúde e
saneamento do município e o fato de o trabalho reali
zado em Alagoinhas ter potencial para servir de
exemplo para outras cidades da América Latina", ex
plica o Coordenador Geral da Cipis, Mário Veiga.

O Prêmiode Integração Latino-Americana 2003
destaca líderes, empresas e instituições públicas ou
particulares que são paradigma em suas áreas e tra
balham em favor da integração, progresso e moderni
dade, nas mais distintas atividades humanas.

Autoridades

Na cerimônia de premiação, durante o XX Pai
nel Latino-Americano de Integração, estarão presen
tes os ministros de Saúde do Peru e Paraguai e auto
ridades da área de saúde de diferentes países lati
no-americanos, como Argentina, Bolívia, Chile, Co
lômbia, Equador e México. Do Brasil, estarão presen
tes representantes do Governo Federal juntamente
com os secretários de Saúde do Estado do Paraná e
da cidade de Curitiba, O evento tem como tema
"Avanços Integracionistas de Saúde, Meio Ambiente
e Ação Social na América Latina".

O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero externar minha solidariedade,
infelizmente com um pouco de atraso, às pessoas es
peciais que, na semana passada, celebraram a Se
mana Nacional do Excepcional, comemorada entre
os dias 21 e 28 de agosto.

Estou me referindo, Sr. Presidente, a uma mino
ria sofredora e esquecida, que muitas vezes não tem
oportunidades profissionais, nem mesmo sociais, ge
ralmente tratada como incapaz, vivendo à beira da so
ciedade, pelo simples fato de possuir algum tipo de
deficiência, seja ela de visão, audição, de movimen
tos ou de qualquer outro tipo.

Contudo, sei muito bem das inverdades e das in
justiças que se cometem cada vez que alguém tem

um pensamento nesse sentido. Trata-se de cidadãos
respeitáveis, dignos de todo o respeito e atenção,
que, pelo fato de possuírem alguma limitação, não es
tão isentos de suas responsabilidades e seus direitos,
como todos nós. Pagam seus impostos e contribui
ções, mas muitas vezes não conseguem sequer
adentrar um ônibus, são tolhidos num dos direitos fun
damentais do cidadão, o de ir e vir, assegurado, inclu
sive, na nossa Carta Magna.

Não vou me referir aqui a algum tipo específico
de deficiência, afinal de contas não existe alguma que
seja menos discriminada ou aceita se comparada às
outras.

O que posso fazer, Sr. Presidente, é manifes
tar-me em relação a algumas ações que considero
pertinentes acerca desse tema tão importante, como,
por exemplo, a prevenção de deficiências e a inter
venção precoce· nos transtornos de desenvolvimento
na primeira infância, onde poderíamos recuperar cer
ca de 7 mil casos de deficiências, criando a possibili
dade para que uma pessoa, anteriormente cercada
de limitações, possa viver uma vida mais tranqüila.

Creio que uma das soluções para os vários pro
blemas enfrentados pelas pessoas especiais seria a
realização de campanhas feitas pelo Governo Federal,
em parceria com entidades ligadas aos deficientes,
de conscientização da sociedade, informando a co
munidade sobre as diversas situações constrangedo
ras vividas diariamente por esse segmento, o que
quebraria muitos dos preconceitos hoje existentes e
geraria ações conjuntas que beneficiariam essa mi
noria no sentido de viver de forma mais harmônica
dentro dos centros urbanos.

Devemos louvar e parabenizar aqui, nobres
pares, atitudes como as que são desenvolvidas há
alguns anos por algumas entidades que se têm de
dicado, com muito carinho, respeito e atenção às
pessoas especiais, como éo caso das APAEs, das
Sociedades Pestalozzi, das AACDs e de muitas ou
tras que têm prestado relevantes serviços às famí
lias que possuem um de seus entes com algum tipo
de deficiência, buscando sempre a inserção dessas
pessoas nas atividades sociais e, quiçá, no merca
do de trabalho.

O resultado é simplesmente surpreendente,
Sras. e Srs. Deputados, pois aquelas pessoas espe
ciais que são colocadas no mercado de trabalho têm
demonstrado um rendimento muitas vezes superior
ao daqueles funcionários tidos como normais.

Outro ponto que eu gostaria de destacar diz res
peito à pontualidade e à assiduidade no trabalho, evi-
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denciados por esses servidores, em que, via de regra, um procedimento que visa simplificar e automatizar
são muito elogiados pelos seus empregadores. nosso trabalho criou autonomia, virou um monstro

As atividades esportivas também são um elo de com vida própria. Sem votos, restringe e detém a
ligação entre a deficiência e um convívio social digno, ação legislativa.
onde a superação de seus limites e a sensação de Estou dizendo isso porque é impressionante
bem-estar causada pelo esporte ajudam de sobrema- essa situação. A Câmara dos Deputados se associa a
nE:iira os portadores de deficiências. Ressalto nossos umsistema internacional, que deve ser o da Microsoft
resultados. nas competições internacionais, comoas (o microfone foi desligado), como esse que cortou o
Paraolimpíadas, segundo maior evento esportivo do som, neste momento, sem que V.Exa. autorizasse. É
mundo depois das Olimpíadas, onde atletasespecia- um sistema fantasma, que está dentro de nossos
is representam o Brasil de forma brilhante e sempre computadores e manda mais que V.Exa.
têm alcançando resultados expressivos e gratifican- Dessa forma, não consigo apresentar uma de-
tes para o esporte brasileiro. núncia de maus-tratos adoentes mentais ocorrido em

Sou totalmente favorável que deficientes em Juiz de Fora, cidade avessa à humanização do trata-
idade. avançada tenham direito ao acolhimento e mento aos pacientes psiquiátricos. O gestor do siste-
atendimento gratuito, como forma de amparo ecuida- ma de saúde não gosta de doente mental, nem das
do para com essa parcela da população que sofre um pessoas que sofrem, só gosta de eleitor de pé, votan-
duplo tipo de preconceito: primeiro, pela sua condição do no dia da eleição; recebe dinheiro, o devolve ou o
de pessoa especial; segundo, e ainda pior, pelo sim- desvia do sistema de tratamento ao doente mental.
pies fato de serem idosas. Mas não consigoregistrar esta denlJncia porque

Temos neste Parlamento um importante exem- o sistema Windows do americano de Seattle não fun-
pio devitóti.a e superação. Trata-se do nobre Deputado ciona. 8iH Gates, que afirmou não passalrsua fortuna
Leonardo Mattos, que representa de forma honrosa e para seus filh()s, porque eles não podem.ser filhos de
brilhante seu Estado e defende com grande entusias- uma pessoa rica, é o responsável por tudo isso.
mo os interesses do segmento dos deficientes, sendo Não vou falar tão mal do BiII Gates, afinal estou
um Parlamentar sempre muito atuante e.merecedor irritado é com o programa Word, do sistellha Windows,
do respeito dos demais pares da Casa. Exemplos que tem combatido a possibilidade de universaliza-
como o do nobre colega Leonardo Mattos seNem ção do uso da Internet em nosso País.
paramostrar a capacidade e o poder ilimitado de su- Gostaria que V.l::xa.determinasse,como Presi-
peraçãóque têm os seres humanos,sejam deficien- dente em exercício, que os documentos da denúncia
tes ou não. dos maus-tratos aos doentes mentais da cidade de

Temos, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Juiz de Fora fossem aceitos pela Casa, eque alguém
Parlamentares, exemplos concretos de como pode- - quem contratou esse sistema .~ protooolasse a de-
mos ajudar de formadiretaas pessoas especiais e re- núncia. O que não· pode ocorrer é o.meu eleitor não
colocá':las nos seus devidos lugares, que é no âmago receber a ação do meu trabalho legislativo porque o
da sociedade, atuando como qualquer outro cidadão sistema técniCO o impede.
digno de seus direitos e deveres, sem sofrerem ne- É o registro que faço.
nhum tipo de constrangimento pelo fato de portarem O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Depu-
algum tipo de deficiência. tado PauloDelga?o, a Mesa remeterá os documentos

Solicito que este pronunciamento seja divulga- de V.Exa. à Secretaria-Geral da Mesa, que fará com
do nos meios de comunicação da Casa, em especial que todos eles cheguem às mãos do ilustre Deputado
no programa A Voz do Brasil. João Paulo Cunha.

09R. PAULO DELGADO (PT _ MG. Sem revi- O SR. PR~$IDENTE (Confúcio Moura) - Con-
são do orador.) _ Sr. Presidente, tentei autenticar ma- cedo a palavra ao Deputado Wagner Lago.

teriaI Publicado no jornal Tribuha de Minas, da cida- DISCURSO DO SR. DEPUTADO
de de Jui~de Fora, escaneado e salvo no Word, editor WAGNER LAGO QUE, ENTREGUE À
de texto da Câmara dos Deputados. No momento da REVISÃO. DO ORADOR, SERÁ
autenticação e do registro paraprotocolo, ele foi rejei- POSTERIORMENTE PUBLICADO.
tado por incompatibilidade não identificada. Os técni
cos daCâmara dos Deputados foram ao meu gabine
te e não conseguiram resolver o problema. Ou seja,
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Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Alberto Le
réia, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Feu Rosa.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. VALDENOR GUEDES (PP-AP.Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há poucos dias, a imprensa mundial anunciou
que a maconha, em alguns países, está sendo vendi
da nas farmácias. A alegação e o motivo especial des
sa venda é que ela tem fins medicamentosos e tera
pêuticos.

Não tenho dúvida disso, mas para embasar mi
nhas palavras, quero citar um trecho da Bíblia Sagra·
da, no livro do Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20,
que diz: "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem
mal; que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão; e
fazem do amargo doce, e o doce por amargo".

Sr. Presidente, há 25 anos, já estudávamos, na
universidade, essas plantas, inclusive a cannabis sa
tiva, que tem o tetrahidrocanabinol como seu princí
pio ativo. É lógico, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tado, que a maconha tem seu aspecto medicinal. Mas
se olharmos para o outro aspecto, os problemas de
saúde advindos do seu uso são astronômicos.

Quando se trata de drogas, temos de falar nas
drogas estimulantes, como a nicotina; nas drogas de
pressivas, como o álcool; e nas drogas alucinógenas.

As drogas estimulantes são aquelas que fazem o
cérebro humano trabalhar mais rapidamente; as de
pressivas são aquelas que retardam ou diminuem ave·
locidade da ação do cérebro; e as alucinógenas, como
V.Exas. podem imaginar, produzem total loucura na ca
beça do usuário. É o caso da cannabis sativa, a maco
nha, que agora está sendo vendida nas farmácias de
muitos países. Muitas vezes a concentração dessa
substancia ativa é tão alta que pode causar tremendos
males para aquele que a usa. E posso falar isso de ca
deira, porque sou químico e já analisei essa substância.

Estive em Amsterdã visitando vários coffees
shops, e senti o cheiro da maconha. E digo com sin
ceridade, Deputados: saí doidão de lá. Se eu estives
se em um prédio alto, eu me jogaria lá de cima. A pes
soa fica doidona, porque a maconha é uma droga alu
cinógena. Além do mais, é porta de entrada para o
uso de outras substâncias pesadas.

Em Amsterdã, pude ver a maconha e a heroína
sendo vendidas. Lá, milhares de pessoas estão total
mente dependentes da heroína. Os usuários são tra
tados com uma droga tão poderosa quanto a heroína,
a metadona, que tem poder de ação de 10 a 15 horas.
A pessoa vai morrer dopada, doidona. O Governo in
centivou o vício e agora tem de cuidar desses depen
dentes.

Os pseudocientistas não sabem o mal que fize
ram quando permitiram o uso dessas drogas. Não sei
por que fazem esse trabalho de marketing, mostran
do uma Amsterdã progressista, moderna. Isso não
traz nenhum benefício para nós, Sr. Presidente.

Nesta Casa, muitos Deputados - e respeitamos
o pensamento de todos - tratam desse assunto. E
aqui estaremos fazendo frente, mostrando os prejuí
zos morais que as drogas causam às pessoas. Na
quele país, Sr. Presidente, Srs. Deputados, devido à
legalização·do uso de drogas, os problemas sociais
aumentaram, os problemas jurídicos aumentaram as
tronomicamente, os problemas familiares e os de
saúde também.

Visitei uma espécie de campo de concentra
ção de drogados. Vi pessoas magérrimas, esquelé
ticas, verdes, que ali estavam para tomar metado
na. Mas não tinham liberado somente a maconha?
Como, então, consomem outras drogas? Ali, foi cri
ado um festival de marketing, um verdadeiro festi
val de desordem.

Sr. Presidente, este é um assunto importante
para o Brasil e para o mundo. Elaboramos um relató
rio, e vamos apresentá-lo à sociedade e às nossas
autoridades.

Assim, o apelo que fazemos é no sentido de que
os Deputados analisem bem a produção, as vanta
gens e desvantagens da maconha. Tenho absoluta
certeza de que o uso dessa substância psicotrópica,
altamente prejudicial a todo ser humano, tem 90% de
desvantagem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, che
guei bem cedo a esta Casa e inscrevi-me para falar no
Pequeno Expediente - salvo engano, fui o 21° inscri
to. Por solicitação do Deputado Átila Lins, permutei
meu tempo com S.Exa. Indago a V.Exa. se já é o mo
mento de fazer meu pronunciamento.
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o SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Deputado Carlos Souza, a explicação da assessoria
é de que o Deputado Átila Lins pediu a V.Exa. que tro
casse com ele a ordem de inscrição. V.Exa. seria o oi
tavo Parlamentar a discursar.

O SR. CARLOS SOUZA - Exatamente, houve
troca de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
O Deputado Átila Lins era um dos últimos Parlamen
tares inscritos. A troca foi feita, mas não deu para atin
gir a inscrição de S.Exa. VExa. está inscrito para falar
logo após o Grande Expediente.

O SR. JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem VExa. a palavra.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a reforma tributária, tal como está,
prejudica sensivelmente Goiás, coloca freios em sua
economia. Em função disso, nós, Parlamentares do
Estado, sob a coordenação do Governador, devería
mos ter votado unanimemente contra ela.

Entretanto, Sr. Presidente - é bom que o povo
goiano saiba -, ontem à noite, depois de muitas reu
niões coordenadas por Marconi Perillo e pela banca
da federal, .tomos convidados para ir ao Palácio do
Planalto conversar com os Ministros José Dirceu e
Antonio Palocci - inclusive VExa. fez parte.

Depois de muitas argumentações, S.Exas., ao
nos pedirem que votássemos a favor da reforma tribu
tária no primeiro turno, assumiram o compromisso
com o GovernMor e conosco de que, a partir de hoje,
retomaríall1os adiscussão para rever pontos que pre
judicam sensivelmente o Estado.

Depois de profunda reflexão, dada à responsa
bilidade que temos com Goiás, unanimemente toma
mos a decisão de votar favoravelmente à reforma - in
clusive nós, do PSDB-, contrariando orientação do
partido. E o fizemos tão-somente para garantir a pos
sibilidade de, a partir de hoje, face ao compromisso
dos Ministros Antonio Palocci e José Dirceu, retomar
a discussão n;;l defesa do Estado, sob pena de rever
nossa posição.

Sr. Presidente, deixo o registro de que nosso ato
foi um voto de confiança que· demos ao Governo.
Estamos aguardando a retomada das conversas,
para minimIzar os prejuízos de Goiás, para o bem da
sociedade, do povo goiano e do Centro-Oeste.

Obrigado.
O SRtHELENO SILVA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o semi-árido sergipano está
passando por grave clima de tensão. Há pouco me
nos de 2 horas, o Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra foi barrado pela polícia, quando fazia
passeata em uma rodovia. Houve tiroteio, que oca
sionou 5 feridos.

Peço aos Governos Federal, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Estaduais
que tomem providências, a fim de que a situação se
normalize. Precisamos levar paz e tranqüilidade ao
campo, que, é evidente, também precisa do apoio das
autoridades governamentais.

Sr. Presidente, deixou o registro do que está
acontecendo exatamente neste momento em meu
Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Severino Caval
canti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP- PE. Pre
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é raro um Parlamentar ocupar a tribu
na da Câmara dos Deputados para tratar de fatos al
vissareiros.

É da essência do cumprimento do mandato a
fiscalização dos atos administrativos e a reclamação
de medidas de providências do Poder Público, seja
para minorar a dor ou reduzir determinada carência
da população, seja para propor soluções para proble
mas que desafiam a inteligência e a argúcia dos que
detêm o poder de decisão.

Hoje, é com muita satisfação que assomo esta
tribuna para relatar e comentar iniciativa que, embora
extremamente importante, do ponto de vista econô
mico e social para o Nordeste, vem sendoimplemen
tada sem alardes e sem qualquer tipo de ajuda ou
participação do Poder Público.

Reporto-me à ação queé capaz de restaurar, a
curto e médio prazos, mais de 3 mil postos de traba
lho na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Trata-se da reativação do parque industrial da
antiga e emblemática Usina Santa Terezinha, funda
do no início do século passado pelo grande empreen
dedor pernambucano que foi o Coronel José Pessoa
de Queiroz, criador do Hospital Barão de Lucena, que
construiu na época para os trabalhadores da agroin
dústria canavieira, que fundou casas comerciais, fun-



43110 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

dições, O Jornal do Commercio, do Recife, usinas no
Estado do Rio de Janeiro e tantos outros empreendi
mentos memoráveis, que até hoje orgulham os per
nambucanos.

Aquela importante indústria, que, depois de lon
go e conturbado período de crises financeiras e admi
nistrativas, se encontrava de fogo morto, está sendo
reabilitada, graças ao esforço conjunto sob a forma de
mutirão dos trabalhadores e dos fornecedores de
cana, com o apoio de suas entidades de classe e dos
demais agentes engajados na cadeia produtiva da
cana-de"açúcar, confirmando a tese de que a união
faz a força.

É notável e encorajador o que, hoje, vem ocor
rendo naquele local.

O cenário da realidade vivida na Usina Santa
Terezinha, com mais de 500 trabalhadores fazendo o
apontamento industrial da fábrica para a moagem da
safra 2003/2004, que se inicia no Nordeste, desponta
neste delicado momento que atravessamos, de eleva
ção das tensões no campo e nas cidades, como um
exemplo a ser seguido.

Urge que se identifiquem outras unidades pro
dutoras de açúcar e álcool, que estejam desativadas
na região e que sejam passíveis de reestruturação
como a Santa Terezinha, para que voltem a exercer
seu tradicional e histórico papel como geradoras de
emprego e renda no Nordeste.

É oportuno lembrar que a agroindústria sucroal
cooleira na Zona da Mata emprega direta e indireta
mente mais de um milhão de pessoas,funcionando
como verdadeiro cinturão protetor de 5 Capitais nor
destinas insuladas naquela região canavieira.

Por tudo isso, Sr. Presidente, o esforço quevem
sendo realizado para a reativação da Usina Santa Te
rezinha merece nosso reconhecimento e aplauso.

De outra parte, é certo e justo que nos engaje
mos todos na exortação às autoridades, nos planos
federal e estadual, no sentido de que não faltem seu
necessário e adequado apoio à obra de revitalização
do parque industrial da antiga Usina Santa Terezinha,
com vistas à otimização e celeridade dos resultados
projetados.

Quando se trata de reconhecer a justeza e o sig
nificado incomum de um empreendimento, como o da
Santa Terezinha, não podemos permanecer em silên
cio. É muito bom quando posso ocupar esta tribuna
para fazer um elogio, ao invés de uma imprecação;
um aplauso no lugar da crítica; uma palavra de estí
mulo em vez de demonstrar desânimo!

o SR. ANDRÉ ZACHAROW (POT - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, "o choro pode durar uma noite; pela
manhã, porém, vem o cântico de júbilo". É isso que o
escritor sagrado, em sua sabedoria, registrou no capí
tulo 30, verso 5 do livro dos Salmos.

O País vive um novo dia, um dia de esperança
de momentos alegres.

Após uma longa maratona de intensos debates
e negociações, um verdadeiro espetáculo democráti
co envolvendo praticamente todos os segmentos da
sociedade brasileira, a Câmara Federal aprovou nes
ta madrugada a espinha dorsal do texto da reforma
tributária.

O País anseia o raiar de um novo dia de cresci
mento, de desenvolvimento, com instrumentos de po
lítica econômica e financeira que nos tirem desse ato
leiro de estagnação econômica que o Brasil tem vivi
do nos últimos 20 anos.

Precisamos romper esse ciclo de estagnação,
que tem resultado em baixos níveis de crescimento e
desenvolvimento, redução da atividade econômica,
desemprego, fome, violência e perda da qualidade de
vida. É preciso recuperar nossa credibilidade externa
e a auto-estima do nosso povo.

Quero me congratular com as Igrejas Batistas
do Estado do Paraná, que nestes dias estão reunidas
em Curitiba em sua convenção anual, ocasião em
que comemoram o centenário de sua abençoada
atuação em todos os quadrantes do nosso Estado.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba pela
passagem de seu aniversário, amanhã, 5 de se
tembro.

São 44 anos de atividades a serviço do bem-es
tar e da saúde do povo do Paraná.

Entidade filantrópica da maior importância para
o Estado do Paraná e para Região Sul do País, aten
de mais de 600 mil pessoas/ano. É o maior hospital
privado do Paraná. Com 634 leitos, 2.800 funcioná
rios, 500 médicos, realiza transplantes e possui a úni
ca clínica de queimados do Estado. Atende cerca de
1.000 pessoas/dia em seu ambulatório e metade das
emergências da grande Curitiba em seu Pronto So
corro. É o Hospital-Escola da Faculdade Evangélica
do Paraná em seus cursos de medicina, enfermagem,
nutrição, fisioterapia, psicologia e teologia.

Queremos destacar que o Ministro Humberto
Costa visitou recentemente esse hospital, o que de
monstra o interesse e a sensibilidade desse homem
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público em verificar in loco as condições de atendi
mento do nosso povo.

Os hospitais filantrópicos e as Santas Casas de
positam grande confiança na pessoa do Ministro
Humberto Costa. Quero, nesta oportunidade, na qua
lidade de Secretário-Executivo da Frente Parlamentar
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, manifes
tar nosso apoio e confiança no grande trabalho que
S.Exa. vem desenvolvendo à frente do Ministério da
Saúde, principalmente em defesa da população mais
carente e na consolidação do Sistema Único de Saú
de, a grande conquista do povo brasile.iro.

Muito obrigado.
O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. DeputadúS, atrás do triunfalismoesbanjado pelo
Governo com. a revelação do saldo dabalança comer
ciai de agosto, o mais alto registrado na História do
País, esconde-se bruta recessão interna fruto de
grande aperto monetário. Para vencer a inflação, ao
mesmo tempo em que as tarifas controladas pelas
agências reguladoras andam soltas, foi necessário
recorrer a diferentes maldades para. esfriar aecono
mia e cdlocar a oferta acima da procura.

A elevação da Taxa SELlC, o aumento do depó
sito cOrnP~lsórioi () corte do crédito e. a paralisação de
investimentos públicos provocarafil perda real de
16% na renda do trabalhador durante os últimos 7
meses.

O desemprego bateu recorde, semeou insegu
rança entre os assalariados e derrubou o consumo,
inclusive de alimentos, sinalizando que, depois dos
bens supérfluos, as economias dentro de casa che
garamao feijão e arroz.

A política econômica conduzida pelo Ministro
Antonio Palocci aponta na direção certa, mas se carac
terizapor excessos que embora gerem resultadosmais
rápidos provocam desastrosos efeitos colaterais.

Prova cabal é o desempenho do setor automoti
vo registrado no mês de agosto. Mês que, Segundo
Palocci,seri~ da virada impulsionada pela queda de
4% do IPI sobre veículos automotores abaixo de
2.000cílindradas e o corte de 2,5% da TaxaSELlC.

Ao contrário do esperado e. dos cálculo$ do Mi
nistro, a Venda de automóveis não cresceu, despen
cou 11,2% em relação a julho, e 22% em relação ao
mesmo mês de 2002. Um desastre.

As medidas de estímulo ao setor evidentemente
vieram corngrave atraso e se demonstraram inefica
zes para reanimar o paciente, asfixiado e traumatiza-

do por letal coquetel de remédios, cuja administração
se prolongou muito além do necessário.

O paciente de Palocci padece na UTI; seu siste
ma arterial, como seu bolso, foi esvaziado pelas tari
fas Publicas, pela agiotagem patrocinada pelo Banco
Central, pelo corte indiscriminado de investimentos e
pelo excesso de tributos.

Recompor as funções orgânicas do sistema de
composto demandará longa temporada e sofrimentos
que poderiam ser evitados ou, pelo menos, reduzidos
a níveis menos cruéis. Em compensaçã.o, o Ministro
da Fazenda e o Governo Lula ganharam fama de exe
cutores fiéis dos ditames do FMI, paradoxalmente
após duas décadas de persistente apologia docalote.

Resta o fato de que oano em curso se consolida
como ano tremendamente perdido, um ano em que o
PT construiu nova identidade bem diferente daquela
que o mundo esperava.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO. NOGUEIRA (PT - AP. Pronun

cia o seguinte discurso.)- Sr.. Presidente, Sras.e Srs.
Deputados, no próximo dia 27 de novembro, terá lu
gar no País mais uma grande ação na área social, a
Ação Global, parceria do SESI com a Rede Globo de
Televisão realizada todos os anos.

O Governo do Presidente Lula, reconhecendo a
importância da Ação Global que tem como tema Por
um Brasil Alfabetizado, participa através dos Ministé
rio da Educação edosdaárea. social. Será uma forma
de mantercontato direto coma população analfabeta,
que freqüenta o programa na esperança de ser aten
dida, e com a de baixa renda. A expectativa é de que
sejam mobilizadas, no· eVento, aproximadamente mil
parceiros em todo Brasil.

A Ação Global, Sr. Presidente, teve início em
1991, em Minal:> Gerais. Em 1996, o programa foi rea
lizado, pela primeira vez, em nível na.cional. Seu obje
tivo principal é prestar serviços sociais aos segmen
tos mais pobres dapopulação, como a realização de
exames de saúde, produção de fotos e documentos,
entre outros benefícios.

Para. os analfabetos, Sr. Presidente, a Ação Glo
bal será o seuségundo grande momento. O primeiro
será no dia 8 de setembro, quando o Presidente da
Luiz Inácio Lula da Silva lança, nacionalmente, no Pa
lácio do Planalto, às 10h, o Programa Brasil Alfabeti
zado, doMinistêrio da Educação.

Há de sed$stacar, Sr. Presidente, aposição do
Ministro Cristovam Bu~rque, que sugeriu aos organi
zadores da Ação Global a criação de pontos de aten
dimento para registrar analfabetos que queiram
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aprender a ler e pessoas alfabetizadas que queiram
ser voluntárias como professores. Com essa iniciati
va, o MEC conseguiu fazer um mapa completo do
analfabetismo no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em 25 de agosto último, o Exército
Brasileiro me concedeu a Medalha do Pacificador du
rante as celebrações do Bicentenário de seu Patrono,
Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Ca
xias. Provavelmente, somente os que já tiveram a
honra de receber tão importante condecoração pode
rão avaliar a alegria e o orgulho que senti naquele ins
tante. Alegria que foi duplicada pelo fato de a insígnia
me ter sido entregue, em Jataí, minha querida cidade
natal, na presença da minha família, amigos e conci
dadãos.

Senti-me honrado não somente por, ainda tão
jovem, ter recebido distinção destinada a civis e mili
tares que se destacaram na prestação de relevantes
serviços ao Exército e à Pátria em tempos de paz,
mas, principalmente, por ter sido lembrado por essa
valorosa instituição que, a despeito da escassez de
recursos e da degradação moral que parece atingir
quase todos os setores da nossa sociedade, segue
firme, incólume, dando exemplos cotidianos de patri
otismo e responsabilidade social.

Poucas são as instituições que, a exemplo do
Exército Brasileiro, conseguiram se adaptar às de
mandas de um mundo globalizado sem abrir mão de
seus princípios fundamentais e, portanto, atemporais.
Honra, amor à Pátria, abnegação e bravura continu
am sendo os alicerces da carreira militar.

Emtempos de paz, o Exército Brasileiro se firma
como um dos sustentáculos da democracia, da or
dem, da unidade e da soberania nacional, atuando de
forma serena e eficaz em todos os momentos de crise
ou emergência. O Exército Brasileiro foi e sempre
será sinônimo de vitória, disciplina, auxilio às popula
ções mais distantes e carentes, civismo, desenvolvi
mento tecnológico e orgulho para todo o País.

Apesar da imensa folha de serviços prestados a
esta Nação nos últimos anos, não somente o Exérci
to, mas também Marinha e Aeronáutica têm sentido
profundamente o peso das restrições orçamentárias.
Projetos importantes são abandonados, ou simples
mente arrastados ao longo dos anos. A defasagem
tecnológica coloca em risco a segurança nacional. A
escassez de recursos tem obrigado comandantes a li-

berarem seus recrutas parte do dia por falta de ali
mentos para lhes oferecer.

No ano passado, por medida de contenção de
gastos, 44 mil jovens foram dispensados 6 meseS an
tes do encerramento do período previsto para o servi
ço militar.

É lamentável que o Exército Brasileiro se tenha
tornado refém de políticas econômicas míopes que
se guiam pelo rígido controle inflacionário e a submis
são aos interesses internacionais. Além de fragilizar
nossas defesas, a falta de recursos impede que essa
valorosa instituição possa cumprir plenamente suas
funções sociais.

Por estar presente em todo o território Nacional,
o Exército tem sido de grande utilidade, por exemplo,
nas campanhas de vacinação, na manutenção da or
dem e da tranqüilidade durante as eleições, nas situa
ções de calamidade Publica e até mesmo garantindo
a integridade dos cidadãos quando a violência nos
grandes centros urbanos toma proporções assusta
doras.

Se tiver oportunidade, o Exército Brasileiro pode
contribuir muito mais para a melhoria da qualidade de
vida dos brasileiros, especialmente dos mais humil
des. O Programa Fome Zero, do Ministério de Com
bate à Fome e da Segurança Alimentar; programas
de iniciação Esportiva do Ministério do Esporte, e de
erradicação do analfabetismo, do Ministério da Edu
cação, são exemplos de prováveis e possivelmente
bem-sucedidas parcerias.

Por todos esses motivos aqui enumerados, rei
tero a minha gratidão e a minha homenagem ao Exér
cito Brasileiro e faço um apelo ao Presidente Lula no
sentido de que corrija essa injustiça. Sei que os desa
fios são muitos eos recursos escassos, mas tenho
certeza de que o nosso Presidente saberá reconhe
cer os importantes feitos do Exército Brasileiro e não
permitirá que a nossa soberania corra riscos.

Feito esse registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, quero dizer que é indiscutível a ne
cessidade de fazermos a reforma tributária. O Brasil,
país em desenvolvimento, ostenta uma das maiores
cargas tributárias do mundo, equivalente a mais de
30% do seu Produto Interno Bruto. Nossa legislação
tributária é uma das mais complicadas, com impostos
que se sobrepõe uns aos outros. Logicamente, a so
matória desses elementos inibe investimentos, em
perra o crescimento e gera desemprego.

É preciso, portanto, reformar. Fazer mudanças
que melhorem o atual sistema. Mas essas mudanças
só terão sentido se respeitarem algumas exigências
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básicas. A primeira é a de que a reforma tem de ser
feita a partir da ótica do setor produtivo. É preciso re
duzir a carga de impostos e simplificá-Ia. Esse será o
primeiro passo para a retomada do desenvolvimento
do País.

Segunda: as mudanças não podem perder de
vista o processo de desenvolvimento regional equili
brado, em que as regiões emergentes, como o Cen
tro-oeste' o Norte e o Nordeste, possam contar com
incentivos que aceleram seu crescimento.

Preocupa-me a intenção do Governo de acabar
com os programas de incentivos fiscais existente nes
ses Estados emergentes. O exemplo de Goiás é defi
nitivo: por meio de programas como o Fomentar e o
Produzir, o Estado atraiu, na última década, mais de 2
mil novos empreendimentos industriais, construindo
novo perfil na economia estadual.

Sem. incentivos, essas empresas teriam con
centrado investimentos no Sudeste, gerando ainda
mais problemas sociais em Estados como São Paulo,
e excluindo os Estados do Centro-Oeste, Norte e Nor
deste do processo de desenvolvimento nacional.

Não cabe, neste momento, discutir conceitual
mente se é correto ou não a instituição de programas
de incentivos fiscais. O que vale é a constatação pura
e simples de que esses programas configuram gran
de arma contra as ,desigualdades regionais brasilei
ras. Enquanto não se constrói uma política concreta
de desenvolVimento regional, não há como abrir
mãos desses mecanismos.

Defenderei nesta Casa a manutenção dos pro
gramas de incentivos fiscais por pelo menos mais 15
anos e a criação de mecanismos concretos de com
pensação pelas perdas que alguns Estados terão
com as mudanças na cobrança do ICMS.

Cálculos iniciais mostram que, apenas com a
mudança no diferencial de alíquotas do ICMS nas
transações interestaduais, Goiás pode perder cerca
de 3,6 bilhões de reais em arrecadação, o que inviabi
lizariaas contas do Estado.

Por outro lado, é preciso avançar na construção
de um novo pacto federativo. Os impostos criados nos
últimos 8 anos, como a CIDE e a CPMF, precisam ser
redistribuídos para Estados e Municípios. A proble
mática das Prefeituras brasileiras é por demais séria
para ser deixada de .lado neste momento em que se
discu~e justamente a arrecadação de impostos.

O Governo Lula acerta ao colocar em discussão
tão importante tema. Mas épreciso que o Congresso
Nacionaltenha a coragemde debater a melhor forma
de fazer a reforma tributária, olhando pelo setor pro-

dutivo e pelo desenvolvimento equilibrado entre as di
versas regiões do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, por iniciativa de sua Liderança na
Câmara dos Deputados, o Partido Socialista Brasilei
ro se mobiliza em torno da candidatura do economis
ta Celso Furtado ao Prêmio Nobel de Economia de
2003. Representantes de vários outros partidos,inde
pendentemente.de aspectos ideológicos, já manifes
taram apoio à postulação, a ser encaminhada à co
missão julgadora, na Suécia, pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Em junho passado, Celso Furtado - paraibano
nascido em Pombal, formado no Rio de Janeiro, com
vínculos profissionais no Recife e raízes acadêmicas
em Paris - completou 83 anos de idade. O Nordeste e
o Brasil lhe devem a honraria da candidatura. O Nobel
significará o reconhecimento internacional, ainda que
tardio, ao intelectual que lançou as bases da teoria do
subdesenvolvimento e se empenhou em transformar
suas idéias em projetos e ações em favor dos excluí
dos na repartição mundial das riquezas.

O compromisso de toda a vida está presente na
criação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste~ SUDENE, tida, depois da proclamação da
RePublica, como a única e solitária iniciativa de forta
lecimento da Federação brasileira. Antecipando teorias
que só viriam a ter expressão décadas depois, Celso
Furtado defendeu e implantou a reformulação da Fe
deração nos moldes de um federalismo regional coo
perativo, representado no Conselho· Deliberativo da
SUDENE. Formado por representantes>de todos os
Estados e dos organismos regionais com atuação no
Nordeste, o conselho deveria articulalr, de. forma
não-competitiva, os recursosfedêrais com os esta
duais, de maneira a anular o jogo desoma zero, resul
tado clássico da disputa por recursos na federação
oligárquica. Na época, uma experiênCia inédita.

Em 1964, a ditadura militar sepultou o sonho
do federalismo regional de Furtado, exonerou-o do
cargo de Ministro do Planejamentó do Governo
João Goulart e impossibilitou acqntinuidade de seu
trabalho no Brasil, levando-o ao exílio, primeiro no
Chile e, em seguida, nosEstados Unidos e na Fran
ça. Do exílio só retornou em lQ82, coma redemo
cratização do País. Em 1985,foinomeado Embai
xador do Brasiljuntoà Comunidade Européia e, em
seguida, Ministro da Cultura.
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o afastamento das atividades político-adminis
trativas no Brasil fez Furtado intensificar sua atuação
na área acadêmica. Escreveu 30 livros e centenas de
artigos, Publicados em 15 idiomas. Desde o primeiro
livro, A economia brasileira, de 1954, ao último, O ca
pitalismo global, de 1998, estima-se que cerca de 2
milhões de exemplares tenham sido vendidos, levan
do as questões do subdesenvolvimento e da cultura
para aproximadamente 10 milhões de leitores. Isso
faz de Celso Furtado o economista e cientista social
latino-americano mais lido em todo o mundo.

Há pelo menos duas grandes motivações para
esses números. A primeira delas é política. Celso Fur
tado é um teórico do subdesenvolvimento dedicado a
orientar os cidadãos para uma ação transformadora.
Sua obra tem sentido pedagógico e cuidado didático.

Em depoimento de 1995, o próprio Furtado as
sim explica sua missão:

"Nós, intelectuais, que lidamos com idéias, não
desconhecemos a importância da ação. Não fui outra
coisa na vida senão um intelectual, mas sempre cons
ciente de que os problemas maiores da sociedade
exigem um compromisso com a ação. (...) Nós, inte
lectuais, agimos porque temos um projeto que nos
obriga a explicitar nossos propósitos últimos. Fora
disso, estaremos cometendo uma traição a nós mes
mos, pois teremos negado a função social que nos
cabe desempenhar".

A segunda motivação, destaca o economista Ri
cardo Bielschowsky, estudioso da obra de Furtado,
está na sua ousadia e originalidade. É com base em
uma construção analítica própria que o economista
enfrenta a ortodoxia em matéria de política econômi
ca. "Nenhum outro autor contribuiu tanto para consti
tuir as economias e sociedades subdesenvolvidas em
objeto específico de estudo", ressalta o economista
Francisco de Oliveira, analista da teoria furtadiana.

No vácuo da produção marxista, Celso Furtado
emerge nos anos 50, a partir dos estudos da Comis
são Econômica para a América latina - CEPAl, inau
gurando o que veio a ser chamado de "método históri
co-estrutural", adequado para explicar a formação
dessas economias e sociedades no sistema capitalis
ta nos períodos posteriores à dominação colonial.

De acordo com Oliveira, no ensaio A navegação
venturosa, o nome dado ao método é simultaneamen
te uma denúncia da falência do método neoclássico,
a-histórico, então soberano na análise econômica, e
um reconhecimento da necessidade de "historici
zá-Ia". A maior contribuição de Furtado reside preci
samente na tentativa de descobrir a especificidade da
formação dessas economias e sociedades subde-

senvolvidas, com vigor que preserva a atualidade de
conceitos defendidos nos anos 50 e 60.

Como ele previa, subsistem hoje o subdesenvol
vimento, o subemprego, as disparidades regionais, a
heterogeneidade tecnológica e formas subordinadas
de inserção mundial. Mas os seus livros continuam a
inspirar, em todos os continentes, gerações de econo
mistas e cientistas sociais voltados para o combate
da pobreza em que vivem dezenas de milhões de ex
cluídos, a partir de nova visão, a visão do nordestino
Celso Furtado sobre o compromisso da ação intelec
tual. Compromisso que, na perspectiva do Partido So
cialista Brasileiro, ao lado da inovadora e ampla obra
teórica, o credencia ao Prêmio Nobel de Economia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pre

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, reúnem-se, amanhã, em Fortaleza,
nas amplas dependências do Hotel Vila Galé, Prefei
tos de várias Regiões Metropolitanas do País, para
uma troca de idéias sobre a realidade vivenciada pe
las nossas metrópoles, muitas delas a braços com in
superáveis dificuldades financeiras.

Destaque-se que o magno evento, do qual é an
fitrião o Prefeito Juraci Vieira de Magalhães, reali
za-se no instante em que o Congresso Nacional apre
cia a proposta de reforma tributária, no bojo da qual
há expectativa de que se ampliem as disponibilidades
asseguradas, pela União, àquelas comunas.

Ontem, por exemplo, as discussões foram con
duzidas para que se aquinhoassem as municipalida
des mais substancialmente, possibilitando o funcio
namento da máquina oficial de forma a atender aos
reclamos de cada cidade - hoje com orçamentos min
guados, aquém das expectativas de alguns milhares
de brasileiros.

Identificado com as Capitais, desde quando, no
desempenho do mandato senatorial, defendi a auto
nomia das principais urbes de nossas Unidades Fe
deradas, por intermédio de emenda à Carta Constitu
cional vigorante, não me poderia omitir neste instante,
quando, na condição de Deputado Federal, vejo os
nossos Prefeitos implorando a compreensão dos Po
deres Públicos, numa cruzada reivindicatória que me
rece acolhida por parte do Presidente da República.

Na semana entrante, a Câmara dos Deputados
dará seqüência ao exame de emendas aglutinativas à
proposta de reforma tributária, embora não se vislum
brem perspectivas mais alvissareiras para contem
plar as municipalidades de forma realística, em condi-
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ções de atender às postulações encaminhadas ao
debate do Congresso.

Quanto a mim, manter-me-ei sensível às ques
tões de interesse das Capitais e das cidades que se
estendem por todo o território nacional, convicto de
que ainda possam surgir alternativasviáveis para ga
rantiro aporte de dotações bem mais ponderáveis,
como vem sendo reivindicado pelas associações re
presentativas da categoria.

No Orçamento da União, cuja proposta se en
contra tramitando no Poder Legislativo, ainda é possí
vel a consignação de disponibilidades que atenuem
as agruras de numerosas metrópoles brasileiras.

Saúdo desta tribuna, Sr. Presidente, o encontro
de FortaleZa, esperando que a carta a ser firmada pe
los prefeitos espelhe um sentimento latente. a que
não podem ficar indiferentes aqueles que dirigem os
destinos do País.

As Capitais brasileiras enfrentam enormes obs
táculos, para cuja superação é indispensável a decidi
da colaboração do •primeiro mandatário, bem .assim
do parlament?N~cional,por intermédio de suas res
pectivas bancadas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O $R. SIGMARINGA SEIXAS (PT - DF. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, abalança comercial brasileira teve
extraordinárioqesenvolvimento no último mês. Regis
trou em$j~()stoO.maior superávit mensal da história
docom~rcioexterior brasileiro: US$2,6 bilhões. As ex
portaçõestotalizaram US$6,4 bilhões, e as importa
ções, U$$3,7 bilhões. Também em agosto foi registra
daa segunda maior média diária já exportada:
US$304,9 milhões.

Ess~s números, Publicados no jornal O Globo,
em sua edição de terça-feira passada, mostram um
saltonas exportações doBrasiL E o resultado é atri
buído principalmente à conquista brasileira de novos
mercados.

Segundo as informações do Ministério do Co
mércio Exterior reproduzidas pelo jornal, as vendas
do Brasil cresceram na Ásia, África, América Latina e,
com maior destaque, no Leste Europeu. O principal
item exportado continua sendo a soja, mas houve sig
nificativo aumento nas vendas de produtos tradicio
nalmente.de pequena participação nas exportações,
como refrigerantes, motocicletas, refrigeradores, fil
mes fotográficos, cadernos, agendas, uvas frescas e
outros.

A conquista de números cada vez melhores no
setor de exportações é um dos meios de promover a

retomada do crescimento econômico. Por isso, o Go
verno Federal está se esforçando para manter esse
desempenho. E umas das ações nesse sentido é o
lançamento de medidas do Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior para simplificar
as vendas externas.

Outra ação que vai influenciar a economia em
direção a um crescimento mais vigoroso é a queda da
taxa de juros oferecida pelo Banco Centralao merca
do financeiro. Há duas semanas, a redução dessa
taxa foi de 2,5%.

O corte foi o terceiro feito pelo Conselho de Polí
tica Monetária - COPOM nos.últimos meses. A taxa
de juros, que .em junho era de 26,5% ao ano, está
agora em 22% ao ano. Economistas citados em re
portagem da revista IstoÉ, edição da semana passa
da, acreditam que a redução será ainda maior até o fi
naldoano.

A tendência de queda significa oxigênio para a
economia do País, como bem definiu a reportagem da
revista. A queda dos juros diminui asdespesas com o
serviço da dívida interna. Em outras palavras, signifi
ca economia de dinheiro do Brasil.

O cenário de juros em queda somado ao bom
desempenho das exportações já permite ao Governo
Federal pensar em um 2004 com mais recursos, favo
recendo o cumprimento das principais metas do Pre
sidente Luiz Inácio Lula daSilva para o próximo ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VAN.DER LOUBET (PT - MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.. Sras. e Srs.
Deputados, permitam-me registrara dor e a conster
nação da família sul-mato-grossense com a perda de
um de seus filhos mais notáveis. No último sábado de
agosto, dia 30, Kalil. Rahe encerrou sua peregrinação
pela terra. Na verdade, foi sua vida uma verdadeira
maratona de experiências e de doações absoluta
mente humanistas e totalmente desprendidas, em
que construir e semear foram verbos indissociáveis
de seu cotidiano.

Kalil Rahe, ao estilo de seus ascendentes, sinte
tizados na têmpera e na saga visionária de seu pai,
Abrão Júlio Rahe, deixou imensa lacuna no contexto
social, cultural e profissional. Dentista por profissão,
mas homem de artes por dedicação ingente e amor
incondicional, desde menino exibia sua prodigiosa
vocação para a música.

Não guardou para si o talento que trouxe de ber
ço. Seusprimeirospassos naciência da música foram
dados em companhia do maestro Emídio Campos Vi
daI. Os sons que extraía do bandolim e do violino logo
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seduziram as mais diferentes platéias, estimulavam
as tertúlias e brindavam a serenata, impulsionando
sobremaneira a produção artística e cultural de Cam
po Grande. A orquestra de Kalil Rahe era a que preen
chia os intervalos das sessões cinematográficas na
queles tempos em que a sétima arte não dispunha
das modernas tecnologias, e os técnicos precisavam
repor continuamente os filmes do projetor.

Kalil Rahe foi toda a vida exatamente assim: fer
renho adversário da monotonia, da exclusão cultural,
um cruzadista a serviço do entretenimento, da massi
ficação e da qualificação artística. Quando foi estudar
em Curitiba em 1945, deixou sua marca empreende
dora no processo de criação da Orquestra Sinfônica
da Universidade Federal do Paraná, ao fazer parte de
seu embrião, a Orquestra Estudantil de Concerto.

Fundou a Orquestra Sinfônica de Campo Gran
de, inspirado pelos ampliados conhecimentos musi
cais que buscou com o Maestro Frederico Lieber
mann. E também subscreveu, com entusiasmo e par
ticipativa abnegação, a criação do primeiro núcleo
universitário que deu origem à atual Universidade Fe
deral de Mato Grosso do Sul.

Nossa Capital deve ainda às apostas humanis
tas de Kalil Rahe a existência do Instituto para Cegos
Florivaldo Vargas, do qual foi um dos diretores e onde
instituiu o Sexteto dos Cegos, insólita e comovente
iniciativa de inclusão e solidariedade.

Neste momento, com a justificada pretensão de
fazer se refletir na grandeza pessoal e na humildade
imensurável dessa grande figura, a sociedade
sulcmato-grossense se une ao sentimento da família
e presta sua reverência à memória e aos exemplos de
Kalil Rahe.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quando um rapaz ou uma
moça decide se tornar professor ou professoraesco
lhe tomar um caminho de muito trabalho e total doa
ção. O professor, embora fundamental para o alicerce
da sociedade, o desenvolvimento de nossas crianças
e jovens e para.a construção de uma nação mais jus
ta, ainda não conquistou em nosso País o tratamento
merecido. Mais do que conhecimento, o professor
brasileiro tem de ter amor pela educação, muita dedi
cação e imensa perseverança para enfrentar todos os
reveses da profissão.

Apesar das dificuldades, os professores ainda
alcançam ótimos resultados. Faço questão de regis
trar nesta Casa o excelente trabalho dos professores
de Mato Grosso do Sul. Graças ao esforço de mulhe-

res e homens abnegados, apaixonados pela profis
são. e principalmente com estreito compromisso com
a educação, vivemos a alegria de oferecer aos nos
sos jovens escola de qualidade.

O de Mato Grosso do Sul foi apontado pelo re
latório do Sistema Nacional de Avaliação da Educa
ção Básica, do MEC, como um dos melhores cursos
de ensino médio do Brasil, ficando atrás apenas do
Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. Nós, que
militamos na educação sul-mato-grossense, sem
pre tivemos a certeza do valor dos professores do
Estado. As notas dadas pelo INEP apenas consoli
dam essa certeza.

Por tudo isso, parabenizo esses companheiros
que forjam todos os dias, em suas salas de aula, cida
dãs e cidadãos esclarecidos e aptos a contribuir com
o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Parabeni
zo todos os que lutam pela construção de uma escola
Publica de qualidade, ao mesmo tempo em que lhes
agradeço o esforço e dedicação.

Nesta oportunidade, quero reafirmar meu com
promisso com a educação de meu Estado e do Brasil
e lembrar que ainda há muito a se conquistar. É preci
so, por exemplo, criar um sistema de incentivo a
pós-graduação, garantir a.dequadas instalações es
colares, adquirir equipamentos pedagógicos, aplicar
recursos na implantação de bibliotecas, implementar
política de valorização profissional voltada para o pro
fessor. Existem muitos objetivos a conquistar, muito a
fazer, metas que nos impulsionam e nos estimulam a
continuar trabalhando.

Apesar de termos ainda longo caminho a trilhar
para a construção da escola de nossos sonhos, hoje
temos a alegria de saber que avançamos e que esta
mos no rumo certo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Passa-se ao.

v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Zonta,
do Partido Progressista de Santa Catarina.

O SR. ZONTA (PP - SC. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares,
funcionárias e funcionários da Casa, jornalistas, ocu
pamos este espaço do Grande Expediente para co
mentar 3 proposições que acabamos de dar entrada
para tramitação nesta Casa. Duas se referem a pro
postas de emenda à ConstituiçãoFederal e uma a lei
complementar que cria Programa de Renda Mínima.
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A Proposta de Emenda à Constituição n° 155,
de 2003, propõe, em atitude arrojada relativamente a
tema muito polêmico, a revogação dos arts. 59, inciso
V; 62; 84, inciso XXVI; e art. 246 da Constituição Fe
deral, referentes à edição de medidas provisórias.

Pretende a presente proposta de emenda à
Constituição Federal extinguir o instituto das medidas
provisórias para, comisso, resgatar a dignidade do
Poder Legislativo, hoje afrontado por esse instrumen
to de exceção.

As medidas provisórias, versão modernizada
pela Constituição de 1988 dos velhos decretos-leis,
constituem verdadeiros instrumentos de arbítrio,
oportunos no regime ditatorial, quando se buscava
imobilizar o Parlamento e toda forma de expressão
popular. Hoje, em processo de consolidação demo
crática, já não têm mais lugar.

A recente promulgação da Emenda Constitucio
nal n° 32, de 2001, que disciplina a edição e a tramita
ção demedidas provisórias, em verdade, teve o con
dão de liberá-Ias, ampliar seu conteúdo temático e
aumentar o constrangimento do Congresso Nacional,
cujas Casas agora se vêem constantemente com as
pautas obstruídas ou ameaçadas por causa das me
didas.

Exemplo marcante é a Medida Provisória nO
128, editada esta semana para desobstruir a pauta
da Medida Provisória n° 124. O Poder Executivo,
usando das disposições constitucionais, edita me
dida provisória e usurpa sua interferência no Con
gresso Nacional.

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados
passam a ser, com a continuidade das medidas provi
sórias, verdadeiros cartórios de homologação. É la
mentável que nos sintamos assim, mas é isso que
está acontecendo e vem acontecendo em sucessivos
governos.

No momento em que se imagina construir novos
tempos e se visualiza a criação de novo modelo de re
lacionamento entre as estruturas de Poder, mais coo
perativo e transparente, urge também que se tomem
atitudes concretas para viabilizar tais sonhos, a co
meçarpela eliminação definitiva das medidas provi
sórias.

Estabelecemos como regra de transição o prazo
de 180 dias, após a promulgação, para se ultimar a
tramitação das medidas provisórias atualmente em
vigor. Tal prazo já foi discutido e aprovado pelo Plená
rio da Câmara no substitutivo à PEC n° 32, de 2001,
lamentavelmente depois derrubada pelo substitutivo
do Senado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Severino
Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado
Zonta, VExa. está coberto de razão ao se insurgir
contra as medidas provisórias, castração do Poder
Legislativo. Temos de reagir. Não é de hoje, mas de
vários anos, que o Poder Legislativo cede suas atribui
ções ao Poder Executivo. Muitas vezes apresentamos
projetos à Casa, mas, se o Poder Executivo edita me
dida provisória, esta passa a ter preferência sobre
nossa proposição, mesmo que esteja tramitando há 1
al1o. Parabenizo VExa. pelo pronunciamento e quero
ser seu aliado, estar ao lado de um catarinense de va
lor, que dá lições a todos nós, porque deveríamos ter
tomado de extinguir o instituto das MPs desde que
chegamos à Câmara dos Deputados. Mas nunca é
tarde para trilhar na rota certa. Estarei ao seu lado na
luta contra as medidas provisórias.

O SR. ZONTA - Deputado Severino Cavalcanti,
agradeço a V. Exa. e incorporo aomeu pronunciamen
to seu brilhante aparte.

Ouço, com prazer, o Deputado Adelor Vieira,
também de Santa Catarina.

O Sr. Adelor Vieira - Deputado Zonta, não me
estranha a atuação de VExa. e a maneira como se
porta, tão familiarizado com as lides deste Parlamen
to. V. Exa.aborda dois importantes assuntos em seu
pronunciamento. Inicialmente, discorre sobre as me
didas provisórias. Corroboro as palavras do Deputado
Severino Cavalcanti, que já cumpriu vários mandatos
na Câmara dos Deputados e tem muita experiência
legislativa. Também fico perplexo diante do fato de,
editada medida provisória, ela passar a ter preferên
cia sobre projetos já em tramitação na Casa. Não bas
tasse o fato de as medidas provisórias muitas vezes
engessarem a ação do Parlamento, há ainda o pro
blema de sua eficácia, quando o Congresso não as
aprova. Portanto, V Exa. aborda assunto importantís
simo. Oxalá tenha chegado em bom tempo e encontre
a necessária acolhida nesta Casa. Por outro lado, em
bora ainda não tenha detalhes do Programa Renda
Mínima, tlilnho certeza de qUe VExa. nos trará expe
riências catarinenses bem-sucedidas em Governos
passados e no atual. Esperamos que sua contribui
çãoseja assimilada em âmbito nacional, a fim de ga
rantir um mínimo de renda ao cidadão brasileiro.
Cumprimento VExa. por essas duas iniciativas tão
significativos para esta Casa ea·Nação.

O SR. ZONTA - Agradeço ao Deputado Adelor
Vieira, cujo aparte também incorporo ao meu pronun
ciamento.
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VExa. tem acompanhado minha vida. Desenvol
vemos trabalhos em favor do povo catarinense na
Assembléia Legislativa do Estado e agora estamos à
disposição do País. Muito obrigado.

Concedo o aparte ao Deputado João Fontes.
O Sr. João Fontes - Deputado Zonta, VExa.

manifesta nesta Casa preocupação de fundamental
importância. Membro do Partido dos Trabalhadores e
advogado, fico assustado com os novos rumos do
Governo. Durante a gestão de Fernando Henrique
Cardoso, éramos contra as medidas provisórias e es
perávamos que, com o Presidente Lula, essa prática
fosse modificada. Lamentavelmente, parece que o
uso do cachimbo faz a boca torta. Em pouco tem, o
Governo aderiu a tudo que criticávamos. Quantas me
didas provisórias foram rejeitadas no ano passado?
Somo minha preocupação à de VExa. Sou contra
esse festival de medidas provisórias, encaminhadas
para destruir o Parlamento brasileiro e evitara discus
são dos grandes temas nacionais, sua atividade pre
cípua. Deputado Zonta, considero o Presidente Lula
muito mal assessorado; parece que o titular da Casa
Civil, Ministro José Dirceu, tem espírito centralizador,
truculento e stalinista, o que nos preocupa muito. Não
sei onde o Governo vai parar. Depois da história do
Partido dos Trabalhadores, fico estarrecidos com o
que está acontecendo no Brasil. A preocupação de
VExa. é a de todo advogado que entende de Direito.
Muito obrigado pelo aparte.

O SR. ZONTA - Agradeço ao Deputado João
Fontes o aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.

Registro o fato de que no atual Governo já foram
editadas 26 medidas provisórias, entre as quais a MP
n° 128, que revogou os efeitos da MP n° 124. Vamos
fazer tramitar a proposta de emenda. Sabemos que o
é tema polêmico, mas esperemos que o bom senso
prevaleça nesta Casa, a fim de que seja retomada
sua autonomia e independência.

Também estou dando entrada hoje, Sr. Presi
dente, ao Projeto de Lei Complementar n° 1.895, que
autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Flo
restal Trabalho e Renda em todo o território nacional,
ajustado inclusive ao Programa Fome Zero.

Esse programa vem ao encontro de outro que se
desenvolve em Santa Catarina, iniciado em 1999 pelo
então Governador Esperidião Amin. Na condição de
Secretário de Agricultura do Estado, tive oportunidade
de implantá-lo e dar-lhe seqüência. Hoje, o programa
atende 14 mil famílias de pequenos agricultores.

Quero enfocar alguns aspectos desse projeto.
Ele tem como objetivo promover a reabilitação da co-

bertura florestal, a produção de microflorestas econô
micas, a fixação do agricultor familiar no campo e a
conservação do meio ambiente.

Poderão participar do programa todos os agri
cultores familiares, proprietários e também os benefi
ciários da reforma agrária. Esses agricultores pode
rão participar desde que não tenham como posse
propriedades com mais de 3 módulos rurais; que não
tenham renda familiar bruta superior a 3 salários míni
mos mensais e cuja mão-de-obra, em 80%, seja da
própria família.

O agricultor que aderir ao programa se compro
mete a plantar até 4 hectares de florestas em 4 anos,
podendo, se a dimensão da sua propriedade for me
nor, plantar apenas 2 hectares. Ele pode escolher,
preferencialmente, o plantio de espécies nativas ade
quadas a cada região deste imenso Brasil, recomen
dadas tecnicamente, e até de espécies exóticas que
estejam devidamente contempladas.

No reflorestamento ou na reabilitação da vege
tação natural, deverão ser contempladas as áreas
que não sejam passíveis de utilização para o cultivo
das. lavouras tradicionais da região.

Para que possa executar o programa, a partir do
primeiro mês subseqüente ao plantio do primeiro
meio hectare - o meio hectare e o hectare são feitos
por ano - ou do hectare, a família do agricultor passa
rá a receber do Governo - e aqui se incluem os Minis
térios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrá
rio, da Agricultura e de Combate à Fome e do Progra
ma Fome Zero -, como adiantamento de renda míni
ma, meio salário mínimo por mês, pago a cada 60
dias.

É o verdadeiro programa de alcance social.
Em vez de simplesmente se doar uma cesta básica
ou meio salário mínimo, estimula-se o plantio de ár
vores na propriedade, preparando uma poupança
verde a fim de que o agricultor, além de preservar o
meio ambiente, possa a partir do 12° ano de plantio
utilizar-se da madeira, que não seja nativa de pre
servação, para instalações, a comercialização e o
replantio na própria área. O reflorestamento, por
tanto, passa a ser atividade permanente na proprie
dade e com alcance de lucro.

Esse meio salário mínimo naturalmente o esti
mulará. Pode-se dizer que meio salário mínimo é
pouco para o agricultor. Mas quantos neste Brasil,
como os agricultores familiares, recebem meio sa
lário mínimo por mês? Muito poucos. Milhares de fa
mílias não recebem meio salário mínimo por mês
como renda mínima.



"Art. 231 , ..
§ 7° São nulos, extintos, não produzindo efeitos

jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação,
o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo, ou a exploraçãodas riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o re
levante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e
a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quando .[louver títulos
havidos e benfeitorias erigidas comprovadamente de
boa-fé".

O que queremos com isso? Os conflitos prospe
ram em todosos Estados brasileiros na demarcação
de novas áreas indígenas. Propugnamos sempre pelo
direito dos indígenas - aliás, é um débito que o País
tem com eles. Mas o que tem sido feito - e o exemplo
está no Estado de SantaCatarina e em muitos Esta
dos brasileiros onde ocorre demarcação. de áreas,
com dados apenas históricos, pelo Conselho Indige
nista, pela FUNAI ou por portaria do Ministro da Justi
ça'- é a retirada da área demarcada todosos agricul
toresque porventura nela estiverem trabalhando,
muitos deles por anos e anos.

Ao serem retirados, muitos com escrituras de
50,60,70,80 e até 100 anos, adquiridas de boa fé,
esses agricultores percebem que a Constituição não
lhes assegura0. direito à indenização pela terra, ape
nas pelas benfeitorias, o que é urna injustiça.

Essa emenda à Constituição pretende que, ao
ser demarcada uma área indígena, depois de feitos
todos os relatos, comprovado e editado o ato pelo Mi
nistro da Justiça, haja o compromisso de a União in
denizar os agricultores pelas terras e benfeitorias.
Ademais, o texto propõe que,ao se fazer o levanta
mento da área, caso se observe a predominância de
agricultores familiares com títulos havidos de boa-fé,
a terra seja considerada indisponível pa.ra demarca
ção para esses efeitos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pastor
Frankembergen.

O Sr. Pastor Frankembergen - Nobre Depu
tado Zonta, parabéns pela iniciativa. No Estado de
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E mais: não se trata de uma doação pura e sim- "Art. 231 .
pies. Se o agricultor cumprir as normas e prospera- § 2° Não serão demarcadas como terras tradi-
rem as árvores, após 4 anos da conclusão do plantio cionalmente ocupadas pelos índios as áreas predo-
e mais os 4 anos seguintes, e comprovartecnicamen- minantemente ocupadaspor pequenas propriedades
te que 60% das mudas plantadas germinaram e efe- rurais, da agricultura familiar, e que sejam pela família
tuar todas as práticas conservaCionistas, o Governo exploradas".
transforrnará em subvenção soCial o adiantamento Por outro .lado, no § 7° do mesmo artigo, esta-
que lhe estendeu. Caso ele não alcance, no mínimo, mos introduzindo a seguinte modificação:
60% de prosperidade nas árvores, terá de devolver
esses recursos acrescidos dos juros aplicados pelo
Programa Nacional de Agricultura Familiar, o
PRONAF.

O objetivo dessa medida é fazer com que o agri
cultor sinta a importância do programa, pois não está
recebendo um bônus, mas um incentivo para a inicia
tiva.de preservação.do meio ambiente e preparação
de pOupança verde futura.

Pelo seu largo alcance social, estamos pedindo
o apoio da. Casa para que esse projeto seja estendido
a todo o território naCional.

Ouço,. com prazer, o nobre Deputado Neucimar
Fraga.

O Sr. Neucimar Fraga - Deputado Zonta, primei
ramente, parabenizo VExa. pelo belíssimo discurso que
profere. Mas nem só de discursos vivem os Pariamenta
res desta Casa. ·V.Exa. ocupa a tribuna nesta tarde para
apresent~r propostas concretas em favor das famílias
bras"'eiréls. O projeto já foi implantado no seu Estado e
tem grande alcance social. A brilhante idéia que VExa.
trazabParlãm~ntoenriquecerá, cada vez mais, seu his
tórico parlatnentare seu trabalho nesta Casa. Parabeni
zo ÓP0'10 do seu Estado por ter conduzido VExa. a este
Parlamento, a fim de apresentar propostas inteligentes
como as que oferece neste momento, para que passa
mos mudar a realidade do País.

O SR. ZONTA -' Agradeço o aparte de V.Exa. e o
incorporo ao meu pronunciamento. Suas palavras nos
estimulam·a trabalhar em favor de programas que vão
ao encontro das necessidades daqueles que mais pre
cisam, especialmente dos que vivem no campo. Certa
mente, lá está o maior alicerce para o desenvolvimento
do País, deseje que se preserve o meio ambiente e se
produza alimentos para o Pais e para o mundo.

Otereeiro projeto a que dei entrada, Sr. Presiden
te, é aProposta de Emenda à Constituição n° 156/2003,
que .a~rescentl:l parágrafo ao art. 231 da Constituição
Federal e dá ,?ova redação ao § 7° do mesmo artigo.
Trata-se daquestão das terras indígenas.

Diz a proposta:
"Acrescen~e-seao § 2° do art. 231 da Constitui

çãoFederal a seguinte redação:
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Roraima, por exemplo, há pessoas com documentos
de posse de mais de 100 anos - alguns títulos de pro
priedade datam de 1889 - que foram expulsas das
terras e não receberam nenhuma indenização. Os
avós já morreram, os pais também e tampouco os ne
tos receberam indenização. É uma injustiça. A sua
proposta soluciona situação existente em muitos
Estados brasileiros, especialmente em Roraima,
onde mais de 50% do território está para ser demar
cado. Muito obrigado.

O SR. ZONTA - Agradeço o aparte, e o exemplo
trazido por V. Exa. será incorporado ao meu pronunci
amento. Assim como os constantes da justificativa da
proposta de emenda constitucional, muitos outros
exemplos do que ocorre em vários Estados devem
aqui ser declarados por nobres Parlamentares.

Nada contra o direito dos indígenas, que eles
sejam preservados, mas, acima de tudo, constitui ato
de justiça preservar o direito dos agricultores que, de
boa-fé e de posse de documentos, adquiriram as pro
priedades.

Agradeço a oportunidade, a atenção e os apar
tes dos colegas Parlamentares.

O SR. ANSELMO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ANSELMO (PT - RO. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, retorno a esta tribuna, no dia de hoje,
para comunicar que participei neste final de semana
no Município de Ji-Paraná, em Rondônia, do 2° Prê
mio de Qualidade do Café ACARAMITUCUMÃ, even
to que já se tornou um marco na história da produção
de café naquele Estado.

Com a instituição desse prêmio, que contou com
a participação de 700 pequenos cafeicultores, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, meu Estado sai mais
uma vez na frente em busca da inserção dos peque
nos cafeicultores no competitivo mercado do agrone
gócio do café. Os trabalhos tiveram início no mês de
janeiro, com a assistência técnica direta às proprieda
des para a melhoria da qualidade do café da produ
ção, colheita e secagem ao armazenamento dos
grãos.

Neste ano, concorreram ao prêmio 156 peque
mos cafeicultores, sendo premiados 10 deles. O gran
de vencedor foi o Sr. Clovis Torrelis Emílio, proceden
te do Município de Monte Negro, da Associação
ARMOPAM, que recebeu como prêmio um terreiro
suspenso e a quantia de mil reais em dinheiro. Seu

café alcançou o maior grau de qualidade entre todos
os concorrentes, com apenas 24 defeitos. O segundo
lugar coube ao Sr. Daniel Serafim Barbos, também do
Município de Monte Negro, que recebeu um terreiro
suspenso e 500 reais em dinheiro. Seu café foi classi
ficado com 30 defeitos.·O terceiro lugar ficou com o Sr.
Ângelo Emílio, que recebeu um terreiro suspenso e
200 reais em dinheiro. Seu café foi classificado com
37 defeitos. Os outros classificados receberam placas
comemorativas e certificados.

Termos café de qualidade, Sr. Presidente, torna
eficaz a participação de Rondônia no agronegócio do
café. Todavia, é preciso que se invista mais nos pe
quenos cafeicultores, na agricultura familiar, pois é a
base da economia do nosso Estado. Se considerar
mos as premiações feitas aos grandes produtores
deste País, a iniciativa de premiação aos pequenos
cafeicultores de Rondônia é singela, mas possui ex
traordinário efeito multiplicador, pois no primeiro ano
do concurso participaram somente 50 competidores.
O vencedor foi o Sr. Domingos Ferreira da Silveira,
também de Monte Negro, e desde então seu exemplo
vem sendo seguido não só pelos pequenos cafeicul
tores do Município, mas de todo o Estado de Rondô
nia, cuja participação na produção nacional já é ex
pressiva.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero parabenizar instituições· como
ACARAM e a Agência de Comercialização Solidária 
TUCUMÃ, que prestam grande serviço ao nosso País
e desempenham papel de fundamental importância
para agricultura familiar, na busca do desenvolvimen
to socioeconômico.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
solicitar ao Presidente Lula, que prometeu a criação
de 10 milhões de empregos, que chame à ordem o Sr.
Gustavo Kriger, Diretor de Notícias da RADIOBRÁS,
pois S.Sa. está praticando um verdadeiro desatino.
Ele já demitiu mais de 60 funcionários, alguns com
mais de 20 anos de serviço, que ganhavam em torno
de 600 reais. E o pior: está trazendo funcionários de
fora, contratando pessoas de São Pauloa um salário
de 7 mil reais, os quais ainda ganham diárias.



DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR.IVAN RANZOLlN-Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer
registro sobre fato ocorrido na cidade de Florianópo
lis, Estado de Santa Catarina.

O Dr. Domingos Paludo, Juiz da Vara de Fazen
da Publica, acabou de determinar, ao decidir ação
ajuizada pelo Ministério Público, a redução em um
terço do número de Vereadores da Capital.

Trezentos e trinta e três Vereadores no Estado
de Santa Catarina estão na iminência de perder o
mandato, porque o art. 29 da Constituição Federal
não definiu regras de forma clara. Uma série de PEC
em andamento no Congresso Nacional fixam definiti
vamente o número de Vereadores. Em relação à PEC
n° 71 , de minha autoria, peço à Comissão de Consti
tuição e Justiça e à Comissão Especial incumbida do
seu exame. para que agilizem a sua apreciação, a fim
de que, cumprindo o Poder Legislativo a sua obriga
ção, não venha a Justiça não definir o número de Ve
readores nos Municípios brasileiros.

O SR. JOÃO fONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR~ PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.
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Infelizmente, o Governo Lula não está cumprin- O SR. JOÃO fONTES (PT - SE. Pela ordem.
do o que prometeu. S.Exa prometeu criar empregos e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minhas pri-
está gerando desemprego. Servidores da meiras palavras são de saudação a V.Exa. porpresidir
RADIOBRÁS, altamente capacitados, serem descar- a sessão nesta tarde. Presente à Mesa Diretora dos
tados dessa maneira representa uma deslealdade. trabalhos, presenciei dois telefonemas de conterrâneos

Não podemos, em hipótese alguma, ficar cala-seus do Estado Goiás que, assistindo à TV Câmara,
dos diante do que está acontecendo. Trata-se de uma se diziam emocionados ao vê-lo presidir esta sessão
indecência, de uma imoralidade. Peço ao Presidente daGâmara dos Deputados.
Lula que determine ao Sr. Gustavo Kriger que pare Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei-
com essas demissões. to a ocasião para fazer alguns comentários que julgo

Solicito ainda a V.Exa., Sr. Presidente, que auto- oportuno. Vários Parlamentares desta Casa estão
rize a divulgação deste pronunciamento no programa viajando. Parece que vivemos a ressaca das contradi-
A Voz do Brasil. ções, esse estado letárgico em que se encontra o

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) - povo brasileiro neste mês de setembro, quando co-
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado meça a primavera tão decantada e esperada pelo
Antonio Carlos Mendes Thame. nosso Presidente Lula.

No meu Estado, há 15 anos, quando o Brasil
saía do período ditatorial, o hoje Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva terminava seus discursos com uma
frase poética: os militares poderiam matar uma, duas
ou até 3 rosas, mas jamais poderiam detl3r a chegada
da primavera.

Estamos próximos do início primavera, mas me
parece que o povo brasileiro está frustrado - sou tes
temunha disso, pois tenho percorrido este País de
norte a sul -, porque não está vendo a primavera da
esperança, do Brasil. desenvolvimentista, da geração
de emprego e distribuição de renda, da implantação
da justiça social.

Hoje, estamos vivendo uma grande recessão, o
parque industrial não cresce, a economia está parali
sada, os juros se encontram na estratosfera e a frus
tração reina no rostado povo brasileiro. Os desempre
gados já somam 873 mil no Governo Lula.

O País viveu momento fundamental em 1988,
quando a Assembléia Nacional Constituinte, depois
de muito trabalho, promulgou o texto da chamada
Constituição cidadã. Agora vivemos um grande retro
cesso. Parece que o objetivo principaldo Governo do
Presidente Lula é justamente retirar os· direitos dos
trabalhadores brasileiros consagrados na Constitui
ção de 1988.

Começamos votando a reforma da Previdência,
que desmonta o Estado, prejudica direitos adquiridos
de velhos e de velhinhas, com a redução das pen
sões, e institui a cobrança dos inativos. Para surpresa
de todos, colegas Parlamentares do nosso partido di
zem ao País inteiro - e até cartazes foram distribuídos
Brasil afora - que votaram numa reforma para acabar
com os privilégios e que quem votou contra está a fa
vor da elite. É lamentável oque estamos vendo. Na re-
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alidade, estamos na contramão do que o povo brasile
iro sonhava e esperava do Governo Lula.

Ontem, aqui foi votada a reforma tributária, tam
bém esperada pela sociedade brasileira. Quem não
gostaria de ver o fim do excessivo lucros dos bancos,
dos privilégios daqueles que sugam o povo brasilei
ro? O que vimos, porém, foi o contrário. A tímida refor
ma tributária levará ao crescimento do desemprego,
uma vez que· aumenta a carga tributária e torna a
CPMF permanente - o que era condenado no passa
do pelo nosso partido - e gera uma arrecadação para
a União de 4 bilhões de reais neste ano.

O Governo também poderá gastar onde quiser
20% provenientes da Desvinculação de Receitas da
União- DRU. Lamentavelmente, o superávit primário
está sendo feito para pagar juros das dívidas interna e
externa.

Quanto ao ICMS, há um ponto positivo: a limita
ção da alíquota em 25%. Contudo, é injusta a sua for
ma de aplicação, porque não acaba com as desigual
dades regionais e prejudica vários Estados, como o
meu, Sergipe, que perderá 320 milhões de reais/ano
com a cobrança do ICMS incidente sobre combustível
no destino. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Gran
de do Norte também estão na mesma situação.

Sr. Presidente, gostaria de ver no Governo de
Lula, que é nordestino e oriundo das entranhas da
fome e da seca, um momento de grandeza deste
País. Ao reconstruirmos a Pátria, pelo menosdevería
mos acabar as desigualdades regionais.

Há um ditado chinês segundo o qual os filhos
crescem vendo a sombra dos pais. O povo brasileiro
melhora sua auto-estima vendo as costas dos seus
governantes. Lamentavelmente, se tirarmos uma foto
das costas do Governo, veremos refletido o FMI e os
banqueiros.

Não estamos conseguindo fazer deste País uma
verdadeira Federação, uma nação justa. Estão frus
trados as crianças, os jovens e os velhos. A minha
mãe, de 84 anos, e a minha filha, de 4 anos, usaram
na campanha presidencial uma camisa com propa·
ganda do Presidente Lula. Crianças, adolescentes,
velhos e viúvas foram às ruas esperar o momento tão
esperado por 22 anos, mas agora o que sentem é ver
dadeira frustração.

O nosso partido troca cargos para obter maioria
nesta Casa. Partidos que condenávamos no passado
voltam a ser privilegiados neste Governo. O Deputado
Jader Barbalho, aquele rapaz que participou de um
escândalo no Governo passado, está conseguindo
nomear alguém para o Tribunal de Contas da União

julgará as contas do Presidente da RePublica. Hoje,
quem manda no País é Antonio Carlos Magalhães,
José Sarney e Roberto Jefferson.

Gostaria muito de voltar à tribuna num breve es
paço de tempo para reconhecer que o Presidente
Lula tinha voltado para o ladodo povo. Queremos um
Brasil para os brasileiros e não para os banqueiros.
Não agüentamos mais o desemprego, a desmotiva
ção, a quebra da auto-estima e o sofrimento de um
povo que passa fome no sertão e não tem emprego
nas grandes cidades; que vê, a cada dia, o Brasil mais
colonizado, dependente, distante da independência
de 7 de setembro. Que o Presidente Lula volte para o
lado do povo, de onde nunca ele deveria ter saído!

Concluindo, informo que recebi um fax do MST
do meu Estado, o qual gostaria que fosse transcrito
nos Anais da Casa. Os trabalhadores mostram-se
preocupados. Neste momento verifica-se um grande
conflito entre a Polícia Militar do Estado de Sergipe e
os sem-terra nas cidades de Poço Redondo e Canin
dé do São Francisco.

Espero que esses conflitos sociais sejam resol
vidos através do diálogo e não da truculência. Deixo
registrado nos Anais desta Casa meu protesto contra
a atitude da Polícia Militar, que massacra os sem-terra
no Estado de Sergipe.

Muito obrigado.

FAX A QUE SE REFERE O ORADOR:

Aracaju (SE), 4 de setembro de 2003

Ao deputado federal Jogo Fontes

Violência no sertão sergipano

Polícia chega atirando em mobilização de sem
terra, ferindo trabalhadores.

Neste momento ocorre marcha até Canindé do
São Francisco, onde Será realizada vigília

O Batalhão da Policia Militar chegou atirando
em mobilização dos trabalhadores rurais sem terra
que ocorreu na manhã de hoje, 4 de setembro. Até o
momento a informação é a de que seis trabalhadores
rurais estão feridos.

O fato ocorreu por volta tias 12 horas, durante
manifestação na rodovia que liga os municípios de
Poço Redondo e Canindé do São Francisco. Tratores
utilizados pelos sem terra foram destruídos. Participa
ram cerca de 700 trabalhadores rurais.

Neste momento acontece uma marcha com
destino ao município de Canindé, onde será realiza
da vigília. A situação é tensa. O Batalhão contínua
na estrada.
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A mobilização acontece um para alertar sobre a,
crítica situação pela qual passa o "sertão sergipano.
Reivindica-se uma política imediata para o semi-árido
já que houve a perda de 100% da safra -falta alimen
tação e água tento para0 consumo humano quanto
animal.

O clima de tensão se estende por todo o Estado.
Para se ter unia Idéia, nos últimos 30 dias oito acam
pamentos de sem terra foram destruídos a mando do
governo de Sergipe (PFL). Todos iniciados na madru
gada, com derrubada e queima dos barracos -Inclu
sive escolas sem tempo de retirar os pertences. Hou
ve caso, inclusive, de despejo sem ordem Judicial.

Mais informações: 9967-9932
O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO FERNANDES(PTB - MA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. eSrs. Deputados, tudo quantojá foi dito sobre a ci
dade de São Luís é insuficiente. Nem mesmo os versos
do PoemaSujo, de Ferreira Gullar, talvez a maior obra li
terária c:ontemporânea sobre a Capital maranhense,
são caPazes de traduzira grandeza da cidade que ago
ra completa 391 anos de fundação.

Que dizer de. seu povo? Generoso, acolhedor,
hospitaleiro, inteligente, amante das letras e da músi
ca, sábio na maneira de levar a vida, embora sofrido
face atantas adv~rsidades.Não quero falar apenas
daqueles que nasçeramlá, mas de todos que, de cer
ta forma, a acolheram no coração, e que, havendo vi
sitadoaAtenas Brasileira, certamente por ela foram
acolhidos.

Parodiando a frase do ilustre Presidente Ken
nedy, não deveríamos nós, que temos uma ligação
estreita com a cidade, perguntar o que ela por nós
pode fazer, mas, antes disso, examinarmos nossa
consciência. e verO que podemos fazer para que ela
refloresça em sua beleza, para que ela se supere,
para que cresçaém qualidade de vida. São muitos os
problemas que São Luís enfrenta. E só quando não ti
vermos mais gente passando fome, sem teto, sem
trabalho e sem saúde, poderemos dizer que ela, a ci
dade, corresponderá· abs nossos sonhos. Mas não
desejo fazer deste meu discurso um rosário de la
mentações. Pelo contrário.

Que~olouvarSão Luís como um bálsamo, como
companheira solidária que guarda sabedoria .e espe
rança. Quero declan:~rmeusentimento por esse peda
ço de chão sobre o qual se ergueram paredes e azu-

lejos, uma cidade construída com o suor dos escra
vos, disputada no ardor das batalhas. Quero louvar
minha cidade dizendo, sem medo de errar: pode ha
ver quem a ame igual a mim, com a mesma intensida
de, mas duvido que alguém tenha sentimento maior
que omeu. Sonho fazer por ela o que sonho fazer pelo
futuro de meus filhos: ampliar seus horizontes,
dar-lhe Conforto e perspectiva de uma vida feliz. Será
ingênua minha afirmação? Perdoem-me V.Exas.,
mas é o que sinto.

Deveria ser exigido daqueles que se elegem
atestado de amor à terra e ao povo que representa
rão. Vivo intensamente minha cidade. Os que me co
nhecem sabem do sonho que tenho de trabalhar por
ela. São Luís merece um destino grandioso, à altura
de sua história e de nossos antepassados. Conclamo
todos os Deputados, todos bS políticos temporaria
mente dela afastados, a se unirem a nós pela cidade
de São Luís. Ela merece e precisa. Ela espera muito
de nós, e temos todos o dever de assumir esse com
promisso.

Parabéns, minha cidade! Parabéns, São Luís!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pelá ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs; Deputados, encontro-me bastante pre
ocupado com a precariedade financeira dos Municípios
nordestinos. E, por essa razão, faço desta tribuna um
apelo ao Governo Federal no sentido de que viabilize
cota extra do Fundo de Participação dos Municípios 
FPM para as cidades que enfrentam extremas dificul
dades neste momento.Assim, seria garantido o paga
mento do déci(Tjb terceiro salário dos servidores mu
nicipais.

Acredito, Sr. Presidente, que essaseria uma for
ma de amenizar a difícil situação por que passam os
Municípios em razão da estiagem dos últimos anos, o
que os tem empobrecido ainda mais. A fonte de renda
da grande maioria dosMunicípios é o FPM, e o repas
se deste tem sofrido reduções, o que inviabiliza o
cumprimento de alguns compromissos essenciais
das Prefeituras.

Esta sugestão épertinente, meus caros pares, e
tem precedente na história do nosso País: O ex-Presi
dente da RePublica e general João Baptista de Olivei
ra Figueiredo, em 1983, liberou recurso extra por con
ta da seca daquele ano, Então, há semelhança com
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este momento atual, principalmente porque a realida
de do semi-árido nordestino não mudou, e o nosso
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva bem a conhece.

Portanto, o meu apelo é para que o Governo Fe
deral tome uma atitude para corrigir as dificuldades
expostas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL -AM. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
bres Parlamentares, boa-tarde. Dois assuntos me tra
zem à tribuna desta Casa na tarde de hoje.

Primeiro, trata-se de denúncia - que reputo gra
víssima - acerca de fato ocorrido, semana passada,
na minha cidade, Manaus. Num ato de barbárie, tru
culência e selvageria, 3 policiais da nossa gloriosa
Polícia Militar espancaram de forma cruel e covarde
um jovem de 24 anos de idade, de nome Agra, pessoa
de nossa convivência, por resistir à tentativa de pri
são. Não satisfeitos, os militares algemaram os pése
braços da vítima e a espancaram até a morte.

Ao tomar conhecimento do fato, o que mais me
deixou indignado foi a sensação de impunidade dos
militares, pois espancaram o rapaz à luz do dia, na
calçada de um distrito policial, na presença de várias
pessoas, que divulgaram o episódio e serviram de
testemunha.

Faço essa denúncia à Casa e peço providências
à Comissão de Direitos Humanos e à Comissão de
Segurança Publica e Combate ao Crime Organizado,
da qual faço parte com muita honra.

No meu Estado, em ofício ao Comandante da
Polícia Militar, coronel José Bernardo, militar honrado
e honesto, que realiza belíssimo trabalho à frente da
corporação, pedi que fossem tomadas as providênci
as devidas, a fim de que essas policiais sejam puni
dos exemplarmente e não venham mais a denegrir a
imagem da gloriosa Polícia Militar.

O segundo assunto diz respeito a seminário que
ora se realiza nesta Casa.

Sou um dos responsáveis pela sua realização,
pois encaminhei, juntamente com o DeputadoHenri
que Afonso, requerimento para que fosse debatida
questão de primordial importância: nossa região
amazônica, tão esquecida e relegada pelas autorida
des brasileiras e tão cobiçada pelos países estrangei
ros, que querem a todo custo internacionalizá-Ia.

O seminário se denomina Amazônia: Ameaças
e Oportunidades. Oportunidades para nossa região?
Poucas. Ameaças? Muitas, por parte do narcotráfico,
que campeia em toda a fronteira da região amazôni
ca, onde hoje, infelizmente, se encontra o maior cor
redor de entrada de cocaína do País. Por ele passam
40% da cocaína vendida e consumida no Brasil. Há
reiteradas tentativas de levar nossas riquezas, nossa
biodiversidade, nosso banco genético. E ninguém faz
nada. Gritamos, pedimos providências, e as autorida
des não nos ouvem, não nos respeitam como verda
deiros amazônidas.

É flagrante a ameaça da internacionalização da
Amazônia, cujo território representa quase 60% da
área do Brasil, que tem 340 milhões de hectares de
floresta, com a maior biodiversidade do mundo e re
presenta 22% do planeta. Mesmo assim, nossa re
gião é relegada, mesmo assim nosso caboclo, que
vive pisando em ouro, passa fome. Não existe boa
vontade da classe política em investir na região, que
não é só o·futuro do Brasil, mas do mundo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
precisa fazer esse reconhecimento. Nós, amazônidas
e amazonenses, já pagamos um preço muito alto;
nós, amazônidas e amazonenses, já contribuímos
muito para elevar o PIB nacional; nós, amazônidas e
amazonenses, já demos nossa colaboração ao Brasil
na fase áurea da borracha. Está na hora de receber
mos a contrapartida em termos de crescimento e de
inclusão social com juros e correção monetária, o que
infelizmente até hoje não aconteceu.

O seminário se encerra hoje e teve duração de 2
dias. Nesse evento, fizeram-se presentes diversas au
toridades, inclusive o Ministro da Ciência e Tecnologia
e várias organizações não-governamentais ambien
talistas.

Precisamos daqui para frente ter mais compro
misso com a região amazônica, pois ela não é isolada
do resto do País e o Brasil sem a Amazônia não é
nada.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB 

RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, inicialmente, desejo somar-me ao Deputado
Zonta em razão do pronunciamento que o nobre cole
ga proferiu nesta tarde.
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Por questão de justiça, quero fazer um alerta à
Nação e pedir a solidariedade de meus pares. Talvez
centenas de Municípios brasileiros abrigam comuni
dades indígenas em seus territórios, e até hoje, por
mais injusto e estranho que possaparecer, não rece
bem eles nenhuma contrapartida, absolutamente
nada pelo fato de a elas cederem suas terras.

Imaginando uma forma de beneficiar esses Mu
nicípios, elaborei projeto de lei complementar para o
qual gostaria de contar com o apoio e a solidariedade
dos colegas Deputados.

Minha proposta cria uma reserva mínima no
Fundo de Participação dos Municípios destinada ex
c1usivamente a essas localidades. Afinal, não é justo
que esses Municípios, além de cederem parte de
seus tertitórios, arquem sozinhos com a altíssima
conta pelas perdas e danos que afetam sua economia
e até mesmo seus valores sociais·eculturais.

No aspecto econômico, as reservas indígenas
tolhem o desenvolvimento desses Municípios, ao im
possibilitarem a racional exploração de incalculáveis
fontes de riquezas, seja de minerais do subsolo, seja
da fauna e flora , seja de ambientes que ensejariam
forte exploração turística.

O medo e a angústia têm graves repercussões
no aspecto social. Não são raros os Municípios que
vivem em permahente tensão sobre divisas territoria
is' sobre este ou aquele pedaço de chão supostamen
te invadido, •• esta ou.aquela exploração comercial in
devida, ainda que tais ações e atos partam de pesso
as completamente alheias à comunidade. Mesmo nos
Municípiosondereinaum clima de.fraternidade entre
índios e não-índios, onde o convívio é harmonioso e
há respeito mútuo, vez. por outra os ânimos se acirram
e feridas são reabertas. Nesses Casos, também não
raramente, os responsáveis pela discórdia ou estão a
milhares de quilômetros de distância ou não perten
cem à comunidade. Nos Municípios amazônicos, por
exemplo, lá aparecem, ou são representados, única e
exclusiVamenteparafazerem oJobbydos que querem
uma Amazônia internacionalizada ou estão em busca
do lucro fácil.

O aspecto moral de muitos desses Municípios
também é afetado, Sr. Presidente. Afinal, não são ra
ros os prostíbulos, as quadrilhas de marginais e as or
ganizações criminosas ligadas ao tráfico que marcam
presença nessas comunidades. Em muitos casos, sa
bendoque o Estado confere proteção às reservas in
dígenas, mas não tem como exercer rigorosa e diutur
na fiscalização, os malfeitores lá instalam garimpos
clandestinos, depredam o ambiente, poluem e enve
nenam os rios, Madeireiros inescrupulosos destroem

a floresta, enganando incautos silvícolas. Traficantes
cultivam suas ervas malditas. Doutores contrabandis
tas adentram as reservas, retiram exemplares da nos
sa flora e os patenteiam no estrangeiro. Pior, Sr. Presi
dente: pais honrados e mães aflitas nem sempre en
contram as palavras certas para evitar que filhos, que
ainda não compreendem a dor do dinheiro fácil, se
encantem pelo dourado caminho da perdição.

Muito mais poderia dizer sobre as mazelas por
que passam esses Municípios e quão justo é o projeto
de lei que encaminhei à Mesa na última terça-feira.
Entretanto, Sr. Presidente, prefiro não continuar con
tando tristezas, pois o espírito da minha proposta é o
de somar alegrias.

Esse relato tem por objetivo servir de reflexão
aos meus nobres colegas, para que amanhã, nas Co
missões e neste plenário, dúvidas não persistam
quanto â manifestação do sim que fará justiça a esses
Municípios. Não podemos mais permitir que essas
comunidades, sozinhas, continuem a pagar por terem
cedido parte de suas terras para abrigar irmãos brasi
leiros.

Que Deus ampare todos nós e continue a ilumi
nar oscaminhos que nos levam em direção à justiça,
à paz e à fraternidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
o. SR. MAURíCIO RABELO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURíCIO RABELO (Bloco/PL - TO.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer 2 registros nesta Casa.

Hoje, dia 4 de setembro, comemora-se o 11 a

aniversário da cidade de Jaú, no Tocantins. Do Con
gresso Nacional, aos líderes políticos e à gente hospi
taleira daquela terra o nosso carinhoso e fraterno
abraço.

Parabenizo o grande Ifder Senador Eduardo Si
queira Campos, que ontem esteve conosco madruga
da afora, trabalhando em prol de Tocantins e demons
trando ao País a unidade do Estado.

Queremos enaltecer também o trabalho realiza
do pelo Governador MarceloMiranda, que muito or
gulha o povo do Tocantins.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem V.Exa. a palavra.
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o SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, será realizado hoje e amanhã
seminário promovido pelo Ministério da Saúde, que
visa buscar alternativas para a regulamentação da
profissão de Agente Comunitário de Saúde.

O programa dos agentes de saúde trouxe subs
tancial melhoria no acompanhamento de gestantes e
crianças, na imunização, no aleitamento materno e no
desenvolvimento nutricional e reduziu de forma signi
ficativa a mortalidade infantil.

Atualmente, existem mais de 170 mil Agentes
Comunitários de Saúde, que chamam a atenção pelo
resultadodo seu trabalho resignado e pela dedicação
e solidariedade no trato com a comunidade, em espe
cial com os mais carentes, na luta pela melhoria das
condições de vida das famílias brasileiras e pela hu
manização das práticas de saúde familiar.

Sr. Presidente, eu, que também sou da área da
saúde, manifesto minha solidariedade às reivindica
ções da categoria. Observo que, com a regulamenta
ção dessa profissão, faz-se necessária a criação de
vínculos que lhe assegure direitos sociais, bem como
de dispositivos que garantam condições dignas para
o desempenho, com tranqüilidade, da importante fun
ção de cuidar da família brasileira.

Solicito também ao Ministro da Saúde, Exrno. Sr.
Humberto Costa, exímio Deputado Federal, excelen
te Vereador e Secretário de Saúde do nosso Municí
pio, que use o critério da seleção Publica, a exemplo
do que foi feito nos últimos anos, para que os Agentes
Comunitários de Saúde do País, especialmente do
meu Estado, não fiquem sem trabalhar.

O ilustre Ministro Humberto Costa tem sofrido
uma série de perseguições. No entanto, é homem ca
paz e realiza de modo competente o seu trabalho,
sem tratar com preconceito Governadores e Prefeitos
da Oposição. S.Exa. igualmente libera a todos eles os
recursos necessários para que os cidadãos brasilei
ros tenham o tratamento médico de que precisam.
Solidarizo-me com o Sr. Ministro Humberto Costa e o
parabenizo pelo brilhante trabalho que vem desenvol
vendo à frente da Pasta da Saúde.

Sr. Presidente, encaminhei à Mesa projeto de
lei que dispõe sobre o uso obrigatório de códigos de
acesso gratuito às centrais de atendimento telefôni
co. Diversas empresas, nos últimos meses, têm tro
cado o código telefônico 0800, gratuito para os
usuários, pelo 0300, cuja ligação custa em torno de
27 centavos por minuto.

Dados da Agência Nacional de Telecomunica
ções dão conta do vertiginoso crescimento de solici
tações do código 0300 às prestadoras de serviço tele
fônico. Tal medida, Sr. Presidente, que tem o objetivo
de minimizar o custo das entidades que dispõem de
centrais de atendimento telefônico, penaliza o público
em geral, que muitas vezes não se dá conta da mu
dança do código 0800 para 0300. Quando percebe a
alteração, não temconhecimento do custo da ligação.

A proposta que ora encaminho pretende coibir
esse tipo de abuso por parte de entidades que atuam
nos mais diversos ramos. Muitas vezes o usuário fica
15, 20 ou até 30 minutos aguardando o atendimento e
gasta muito mais do que imagina. É um absurdo. Peço
o apoio dos Parlamentares desta Casa para a aprova
ção do meu projeto.

Por último; parabenizo o Presidente da Casa e
todos os Srs. Deputados pela aprovação da reforma
tributária, tão importante para o País.

O SR. ALCESTE ALMEIDA __ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ontem a matéria em pauta era tão im
portante que não cabia outra temática nos pronuncia
mentos da Casa. A votação da reforma tributária alon
gou-se até as 3h30min da manhã, com intensivo traba
lho de todos os pares desta Casa legislativa.

Mas hoje cabe registrar importante acatamento,
pelo Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
RePublica, José Dirceu, de uma reivindicação da
bancada roraimense, com decretação da formação
de uma comissão interministerial para analisar e defi
nir, de uma vez por todas, a questão fundiária do
Estado de Roraima.

Isso mostra que o Sr. Ministro levou a sério a rei
vindicação da bancada, que vem debatendo este as
sunto há 15 anos praticamente ao Congresso Nacio
nal, não tendo tido, por parte dos outros Presidentes,
ação efetiva que possibilitasse o desenvolvimento do
Estado de Roraima.

Não sabemos quem terá mais ou menos ga
nhos; o importante é que todas as partes inseridas no
solo roraimense serão privilegiadas. Com certeza ha
verá uma definição sobre o que caberá à agricultura,
ao Estado, à União, ao IBAMA, ao índio.

Queremos harmonia para que o investimento
seja seguro e Roraima possa ser o pólo de atração
tão favorável que já o é, como corredor de exporta-
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ção, já que estamos próximos tanto do Caribe quanto
do Atlântico, quer pela Venezuela, quer pela Guiana.

Sem dúvida nenhuma, essa definição vai tran
qüilizar os investidores que, quando chegam em Ro~

raima, se apaixonam pelos seus campos, suas áreas
com vasto· potencial produtivo e ficam atemorizados
por não ter a titulação da terra.

Com essa iniciativa do Ministro José Dirceu tudo
irá se ajeitar a partir do momento em que seja instituí~

da essa comissão, que já foi decretada e terá prazo
de 90 dias para conclusão dos trabalhos.

Em nome da bancada de Roraima, como seu
coordenador, agradeço ao Ministro José Dirceu e ao
Presidente Lula por tão importante acatamento· em
prol do desenvolvimento do nosso Estado.

Muito obrigado.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, a Câmara dos Deputados, sob
o comando de V.Exa., consolida na história do Parla~

mento brasileiro, com a votação da reforma tributária,
a mais auspiciosa gestão verificada nos últimos anos.

Ao iniciar o processo de votação da reforma tri
butária reafirmamos o compromisso histórico de nos~

so partido, o Partido dos Trabalhadores, .em especial
do Presidente Lula, •de fazer deste País que tanto
amamos um país igualmente justo e democrático.

A reforma tributária que hoje votamos representa
um significativo passo no sentido de· concretizar algo
que não podia ser mais adiado. Alterações no Sistema
Tributário Nacionaléuma condição que se impõe como
necessidade inadiável e até de sobrevivência.

Convivemos·com um carga tributária demasia
damentepesada, que se aproxima da insanidade. É
uma das mais altas do mundo, na casa dos 36,4% do
Produto Interno Bruto. Mais de um terço do que a so
ciedade brasileiraproduz é apropriado pelo Poder PÚ
blico na forma de tributos.

O Presidente Lula tinha compromisso de mudar
essa lógica perversa. E estamos fazendo isso.

Como nada em nosso Governo édogmático, a
proposta que hoje apresentamos foi produto da nego~

ciaçãoaprimorada: com Governadores, Prefeitos, tra
balhadorês e empresários.

É importante ainda ressaltar o espídto democrá
tico, conciliador e atento às sugestões de todos, do
Relator, Deputado Virgílio Guimarães, que soube
conduzir com maestria todo o processo que culminou
com o relatório que ora votamos. Relatório que apon~

ta a médio prazo para o fim da guerra fratricida entre
os entes de nossa Federação, na formada guerra fis~

cal; que faz justiça social quando estabelece que os
remédios de uso constante e gêneros al.imentícios de
primeira necessidade terão alíquota baixíssima de
ICMS, podendo caminhar para a isenção total destes
produtos; que faz justiça social, ao permitir que tam~

bém a médio prazo o ICMS seja cobrado no destino,
ou seja, em seu local de consurno, e ao prorrogar por
mais alguns anos os. incentivos fiscais concedidos à
Zona Franca de Manaus.

Há uma clara ihjustiça tributária que precisa ser
corrigida. Justiça social e distribuição de renda são fe
itas quando se impede que impostos incidam tão des~

proporcionalmente sobre os mais pobres, sobretudo
por meio dos impostos indiretos. O princípio da pro~

gressividade é efi.caz instrumento na busca desse ob
jetivo. Em qualquer sociedade decente quem tem
mais paga mais, quem· tem menos paga menos e
quem tem muito pouco,· esse precisa ser isentado e
ainda receber a proteção integral do Estado através
das políticas Publicas.

A CPMF, por questão fiscal, ainda precisa ser
prorrogada. Mas a· determinação do Relator de man
tê-Ia provisória é sinal de que, alcançado o equilíbrio fis
cal necessário, essa excrescência tributária poderá ser
extinta ou transformada em contribuição de alíquota
simbólica· para efeitos meramente fiscalizatórios.

Mais, ainda, Sr. Presidente, o relatório do Depu~

tado Virgílio Guimarães faz também uma reforma fiscal,
ao criaro fundo de compensação decorrente das possí
veis perdas que a reforma tributária pode, a princípio,
impor aos entes federados; ao ace~ar a repartição da.
CIDE com os Estados; ao transferir para os Municípios
as receitas com o ImpostoTerritorlal Rural; eao permitir
que as receitas com o PASEP sejam destinadas aos
Municípios. O relatório colabora imensamente para uma
novo pacto federativo entre os entes federados, permi
tindo a esses arcar com as receitas necessárias para fa
zer frente às suas responsabilidades.

Por significar justiça social, distribuição de ren
da, recomposição do pacto federativo, desoneração
das exportações, que tornarão mais competitivos os
produtos brasileiros no estrangeiro; peja retomada do
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crescimento com desenvolvimento econômico e pelo
avanço político, econômico e social que representa
essa reforma tributária, encaminhamos o votofavorá
vel à emenda aglutinativa que ora apreciamos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a
criação da Santos e Região Convention &Visitors Bu
reau, entidade sem fins lucrativos que reúne Poder
Público e empresários de vários segmentos, empe
nhados em incrementar o turismo na chamada Costa
da Mata Atlântica, é iniciativa que merece ser enalte
cida como exemplo de mobilização regional, com o
objetivo de promover o desenvolvimento econômico e
social auto-sustentável.

A potencialidade turística da referida região, que
tem em Santos e nos demais Municípios da Baixada
Santista seu epicentro financeiro e urbano, é reconheci
da há muito tempo. Contudo, as ações para que esse
potencial pudesse ser aproveitado de maneira racional
e produtiva sempre se deram de maneira isolada e, por
tanto, nunca atingiram as metas vislumbradas.

A Santos Bureau vem justamente mudar esse
quadro, por meio da integração de todos os setores
interessados no desenvolvimento regional a partir do
mercado do turismo, seja ele de lazer ou de negócios.
O mais importante e significativo, porém, é que a cria
ção da entidade está sendo seguida por passos con
cretos e firmes no sentido de se alcançar os objetivos
pretendidos.

No início desta semana, por exemplo, tive o prazer
de participar, nas dependências do jornal A Tribuna,
em Santos, do lançamento de uma bem estruturada
campanha publicitária destinada a divulgar os atrativos
regionais. A estratégia prevê veiculação de peças pro
mocionais em emissoras de TV, revistas e Publicações
especializadas de todo o Estado de São Paulo.

Gostaria de destacar aqui, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que o louvável esforço regional vem
merecendo apoio e reconhecimento do Governo Fede
ral, por meio da EMBRATUR, que já liberou, em julho,
recursos da ordem de R$250 mil, o que possibilitou o
planejamento inicial da campanha publicitária na mídia.
Gostaria de acrescentar também que houve um cuida
do todo especial, por parte dos responsáveis pela coor
denação da entidade, para apresentar aos Deputados
Estaduais e Federais da região os planos que preten
dem implementar em etapas subseqüentes.

Queria deixar registradosmeus cumprimentos
a todos os responsáveis pela criação e coordena
ção da Santos e Região Convention & Visitors Bu-

reau, desejando-lhes sucesso e colocando meu
mandato nesta Casa à disposição para colaborar
com todas as ações que puderem contribuir com o
êxito da iniciativa, sem dúvida, de grande importân
cia para o resgate do desenvolvimento econômico e
social de toda a Baixada Santista.

Sr. Presidente, para finalizar, quero tecer alguns
comentários sobre projeto elaborado pelos Ministé
rios da Saúde e Educação a respeito da saúde e pre
venção nas escolas, particularmente em relação à
questão sexual

Ontem, nesta Casa, fizemos um desagravo bas
tante significativo - com mais de 300 pessoas repre
sentando entidades e organismos relacionados à
questão da saúde - ao Ministro da Saúde, Humberto
Costa, pela injusta campanha que se tem feito contra
ele. O Ministro é uma das pessoas mais sérias do
meu partido, com passagem gloriosa pela Câmara
dos Deputados, pela Secretaria de Saúde do Recife e
agora pelo Ministério da Saúde.

Os Ministros Humberto Costa e Cristovam Buar
que elaboraram um projeto harmonioso sobre a ques
tão sexual, com o objetivo de esclarecer jovens e ado
lescentes sobre o sexo e distribuir preservativos nas
escolas. Isso marca a luta contra as doenças sexual
mente transmissíveis e a AIDS.

Sr. Presidente, peço a inserção desse projeto
nos Anais da Câmara dos Deputados.

Informo ainda aos Srs. Parlamentares que está
à disposição de todos, no meu gabinete, 2 notas téc
nicas do próprio Ministério, assinadas pelo Dr. Ale
xandre Grangeiro, responsável por esse setor no Mi
nistério da Saúde. É o resumo das pesquisas científi
cas sobre a disponibilização de preservativos em es
colas, estudos feitos em Philadélfia e Wisconsin, nos
Estados Unidos e um briefing sobre o Projeto Saúde
e Prevenção na Escola. Um exemplo desse lança
mento ocorreu em Curitiba, no dia 19 de agosto, na
Escola Cândido Portinari.

Sr. Presidente, convido todos os Parlamentares
para, no próximo dia 16, participarem do lançamento
e reinstalação da Frente Parlamentar da AIDS/DST.
Esse assunto é muito doloroso e deve ser debatido
nesses tempos modernos.

Fui Prefeita de Santos, cidade que, à época, ti
nha o doloroso recorde de incidência de pessoas so
ropositivas.

Sob a batuta do então Secretário da Saúde, Dr.
Davi Capistrano, que depois foi Prefeito - aliás, já fa-
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1. Apresentação dos Princípios
A formulação a política e a execução de ações,

por parte do Ministério da Educação e da Saúde, vol
tadas para o trabalho com crianças e adolescentes,
são pautadas pelos seguintes princípios:

• Eqüidade, respeitando as diferenças
e especificidades , tendo como objetivo a

PROJETO A QUE SE REFERE A
ORADORA:
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lecido - desenvolvi um projeto contra a AIDS. Isso fez PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO
com que a minha cidade acabassese tornando uma NA ESCOLA
referência nacional e até internacional nessa luta. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Hoje, com ausência de políticas Publicas nesse Luiz Inácio Lula Da Silva
setor, novamente se propaga a AIDS na minha cida- Presidente
de, principalmente entre as mulheres e os jovens.

Li no jornal Correio Braziliense, de hoje, algu
mas posições da chamada bancada evangélica, em
particular do meu amigo, Deputado Severino Caval
canti,· contra esse projeto. Ele disse, equivocadamen
te no meu entender, que o projeto incentiva o ato se
xual, não reduz danos e, prihcipalmente, tem fundo
moralista que em nada avança na segurança da saú
de dos nossosjovens. Por outro lado, o Deputado Bis
po Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, tem posição
contrária, mesmo sendo da bancada evangélica. Ele
acha.que uma das.éllternativas da prevenção é a dis
tribuição dos preservativos.

Sr. Presidente, voltarei a falar sobre este tema
em outras oportunidades. Mas antes quero destacar
que à época em que fui Prefeita de Santos também
ousamos, pois estabelecemos, junto com o coorde
nador do setor, Dr. Flávio Mesquita, um projeto de re
duçãode danos relacionado à distribuição de serin
gas para pessoas depehdentes de drogas, particular
mente de cocaína, em consultórios médicos. Houve
uma redução real. Foi um projeto absolutamente posi
tivo, que acabou sendo depois assumido pelo Minis
tério. E hoje não p()demos retroceder, porque nossos
jovens estão à mercê desses problemas.

Perténço à CPI destinada a investigar abuso se
xual contra crianças e adolescentes, e estamos aca
bando aoitiva de um acusado na cidade de Porto Fer
reira,em meu Estado, onde orgias envolvendo jovens
entre 13e16 anos mostram que a questão sexual é
uma realidade cotidiana dos nossos jovens.

Nã() podemos fazer a política do avestruz ou a da
luz apagada. Ou enfrentamos essas questões com ma
turidadee eficiência, com esse projeto que o Dr. Gran
geiro 1:3 sua equipe estão nos trazendo, elaborado pelo
Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da
Educação, ou haveremos de lamentar a morte precoce
de muitos dos nossos jovens, vítimas da AIDS e de ou
tras doenças sexualmente transmissíveis.

Voltaremos ao assunto no momento apropriado.
Muito obrigada.
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promoção da igualdade e do respeito aos
gêneros masculino e feminino, às etnias, às
classes sociais e à orientação sexual, como
condição imprescindível para o desenvolvi
mento de ações educativas

• As crianças e os adolescentes têm
direito à educação sexual, provida pelos sis
temas formal e informal de ensino, e ao
acesso a ações e serviços de saúde especí
ficos bem como os insumos necessários
para a concretização das aprendizagens;

• As políticas públicas devem buscar o
acesso universal das crianças e adolescen
tes a todos os processos tecnológicos de
promoção da saúde, prevenção da doença e
assistência médica e social, bem como a in
tegralidade dessas ações;

• A educação para a saúde, deve ser
realizada em contexto amplo da educação
propiciando a vivência de uma sexualidade
saudável e responsável;

• As ações devem ser realizadas de
forma contínua e articulada ao projeto peda
gógico de cada escola. Respeitando as dife
renças e necessidades de cada um dos es
tabelecimentos de ensino participantes.

A educação sexual e as ações voltadas para a
prevenção das DST e da Aids devem estar basea
das numa visão abrangente da sexualidade pois a
educação sexual deve ser .entendida como um pro
cesso de intervenção que contempla aspectos psi
co-afetivos, biológicos e sócioculturais;

A construção e o exercício da cidadania devem
ser fundamentados em princípios de autonomia, digni
dade, solidariedade, respeito e convivência familiar e
comunitária, com responsabilidade e compromissos in
dividuais e coletivos. Considerando, o disposto na De
claração Universal dos Direitos da Criança; na Conven
ção da ONU sobre os Direitos da Criança; na Declara
ção Mundial Sobre a Sobrevivência, a Proteção e De
senvolvimento da Criança nos Anos 90 e Plano de Ação
para sua Implementação; na Constituição Federal de
1988; e na Lei na 8.069/90 - Estatuto da Criança e Ado
lescente, em especial no seu artigo 70

;

"A criança e o adolescente têm direito à prote
ção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políti
cas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.

2. Cenário

• 68.803.905 - 41% da população bra
sileira- encontra se com idade entre 5 e 24
anos. Sendo que 17.651.095 encontra se

com idade entre 15 e 19 anos (Fonte: IBGE
Censo Demográfico e Estimativas 2000);

• 14.678.815 alunos com idade entre
15 e 19 anos estão matriculados no ensino.
O Total de alunos matriculados no Ensino
Fundamental Regular (1 a a 8a 1. Séries com
idade entre 15 e 19 anos 1 rural e urbano) 
8.931.041 (Censo Escolar/MEC/INEP/2001).
O Total de alunos matriculados no Ensino
Médio Regular (faixa etária de 15 a 19 anos
1 rural e urbano) - 5.747.768 (Censo Esco
lar/MEC/INEP/2001 );

• a idade média de iniciação sexual, entre
os adolescentes brasileiros é de 14,5 anos.

• Número de casos acumulados na po
pulação de 13 a 24 anos é de 27.819 (CN
DST/AIDS até dez/2002); sendo 18.340
adolescentes do sexo masculino e 9.479 do
sexo feminino.

• A razão entre homens e mulheres infec
tados atualmente, com idade inferior a 24 anos
é de 1:1. Mas se considerarmos a faixa etária
entre 15 e 19 anos a razão é de 2 pessoas do
sexo feminino para uma do masculino.

• entre os jovens de 13 a 24 anos a in
fecção ocorreu por via de transmissão sexu
al em 49,1 % dos casos notificados; via san
güínea em 35,4% (sendo que em 32% devi
do ao uso de droga injetável) e em 15,4% a
via de transmissão é ignorada (CN
DST/AIDS até dez/2002);

• 2.186 escolas foram ouvidas pelo dis
que saúde, 70% das escolas do ensino fun
damentai e médio relataram que desenvol
vem atividades educacionais voltadas para
a prevenção de DST/Aids e 68% sobre o
uso indevido de drogas. (Disque Saúde! CN
DST/AIDS 1999)

• 2.486 municípios brasileiros incorpo
raram os temas DST/Aids e drogas no currí
culo escolar (45% dos municípios brasilei
ros); 70 % das escolas realizam atividades
de prevenção com alunos, 67% das escolas
contemplam a temática da prevenção no
projeto político pedagógico, 96,8% dos alu
nos indicaram formas corretas de transmis
são da aids; 90% dos alunos com vida sexu
al ativa relatou ter mudado seu comporta
mento frente as DST/AIDS (após intensa ex
posição às atividades de prevenção na es
cola); 60% dos professores avaliam como
"alto" o impacto, sobre os alunos, das ativi
dades de prevenção. 80% dos alunos avali
am como "agradáveis" as atividades de pre
venção desenvolvidas na escola. Como prin
cipal fonte de informação sobre DST/Aids e
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RECEBIMENTO DO PRESERVATNO PEW ADOLESCENTE

4. Público Alvo
Alunos matriculados no Ensino Fundamental

e/ou Ensino Médio e/ou Ensino de Jovens e Adultos
da rede pública, no Brasil.

5. Estruturado Funcionamento/Fluxograma

6. Critérios para Adesão
As Secretarias Estaduais e Municipais de Edu

cação realizarão seleção das escolas para implanta
ção do projeto. Os critérios são:

• escolas públicas de ensino funda
mentai e médio;

• que possuam um trabalho já em an
damento de formação de professores na
área da sexualidade;

• e/ou escolas que desenvolvam ações
preventivas de DSTIAids e;

• dadoS epidemiológicos de notificação
de Aids no município, junto à população de
adolescentes e adultos jovens;

• é ponto.prioritário para implantação
do projeto a adesão da escola após consul
ta com a comunidade.

7. Parcerias Estratégicas
Ministério da· Saúde, Ministério da Educação,

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e de
Saúde, organizações estudantis e Organizações
Não-Governamentais.

8. Metodologia de Implantação

FASE 1

8.1) Área de Abrangência da Experiência: cinco
municípios brasileiros (Xapuri/AC, Rio Branco/AC,
São José do Rio Preto/SP, São Paulo/SP e Curiti
ba/PR).

8.2) Atividades Previstas
Implantação do programa em cinco municípios:

Xapuri e Rio Branco/AC, São José do Rio Preto, São
Paulo/SP e Curitiba/PR. A atividades previstas nesta
implantação são:

1. Seleção das escolas levando em
conta as que já desenvolvem ações de pre
venção das DST/Aids e uso indevido de dro
gas, hem como aquelas que desenvolvem
ações de formação/educação continuada do
corpo docente;

2. Reuniões para apresentação e dis
cussão da proposta - com Secretaria Esta
dual e Municipal de Educação, diretores, coor
denação pedagógica, professores, pais e grê
mios estudantis das escolas selecionadas;

3. Reuniões para apresentação e dis
cussão da proposta - Secretaria Estadual e
Municipal de Saúde, Coordenação Estadual
e/ou Municipal de DST/Aids e gestores dos

C.(J()rdenacões EstildUllÍse
Mtmicipais de DSTIAIDS
, RecebinteJltc!Armazenaillllllo dos
prererrillÍvos masculinos para
'ParcewS"pDIIt téGoico ao
formação iqll:ilifrülÇào das
professores
'SensibilizaçãodasUni~ de
saúde locais

• Suporte eapoio paraformação
rontinuada dllS profel&OreS

• Emio do maleri~ de referênCia
da CNDSTIAIDS

• DispooibiliL1ção MS
preseI\ativos masculinos

• Formação conlíInJadados
professoresej:llIcetías com OS
sistemas

• Co!lIporcomequi~pama

elaboraçãodo material OOlll:ativo e
in~mcinlL1l de referencia,

Reuniões com
coll1Dllidaireescolar
Monil_oro e
il\~O das ações
emcOllJunro
(comunidade
elOOlJr.saÚde e
educação)

Secretarias EstaduaiseMtmicipais de EMo 'SeleçâO das escolas
*Definiçiloda estratégia local pam iDl]JlaDIação do projeta
'AnícuJaçáo com rede <k ilúde local para distnbuição do
preseIVauvO
'Di\1tlgar oProjero na rede local sensibiJmuido e fomentado a
Mlsão
*Planejar, elalxlll! eaoompanbar oplocesso de formação col1lÍDllIda
oos professores em conjunto com oMEC.

drogas para os alunos foi relatado: profes~o
res- 60%, mãe - 40%, colegas - 40%, pai 
30% e irmãos - 25%. (Unesco/2001)

3. Objetivo Geral
O Projeto Saúde e Prevenção na Escola visa a

disponibilização de preservativos masculinos aos alu
nos matriculados no ensino fundamental e médio da
rede pública, do sistema educacional brasileiro. Com
a finalidade de reduzir a vulnerabilidade dos adoles
centes às doenças sexualmente transmissíveis, à in
fecção pelo HIV e à gravidez não desejada, por meio
da arnpliação doacesso dessa população ao preser
vativo masculino e trabalho do conceito de prevenção
dentro de um contexto de educação e promoção de
saúde.
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serviços de saúde localizados próximos às
escolas selecionadas;

4. Aplicação de questionário com os
alunos para levantamento de informações:
sobre uso do preservativo e conhecimento
em DST/HIV/Aids (Pré-Teste). Os dados
obtidos serão analisados e utilizados para
formulação das estratégias de ação, elabo
ração de indicadores do trabalho e avalia
ção de impacto. Estes indicadores deverão
ser específicos a cada uma das fases de im
plantação, a fim de que possam fornecer
subsfdios para retroalimentação do sistema
de informações para adequação de estraté
gias eficazes junto à população deadoles
centes escolarizados;

5. Definição da estratégia local e le
vantamento sobre estimativa de adolescen
tes e número de preservativos masculinos
necessários;

6. Disponibilização dos preservativos
aos adolescentes nas escolas de forma inte-

grada às ações educativas e à formação
continuada dos professores - mediante es
tratégia adotada pela escola: através dos
Grêmios Estudantis, Professores, plano de
marketing social dentre outros;

7. Monitoramento e Avaliação do proje
to após os primeiros 4 meses de implanta
ção (dez/2003). Levantamento de dados que
contribuam para implantação em outros mu
nicfpios e preparação para Fase 2.

As propostas ápresentadas para implantação
do projeto serão construfdas levando em conta as
especificidades das escolas e municfpios, mas res
peitando um processo geral. No transcorrer do pro
cesso de implantação deverão, ainda, acontecer for
mações/qualificações destinadas aos professores e
disponibilização de material de referência para os
docentes.

8.3) Estabelecimento das ações nos municípios
selecionados

Municípiol Núme.-o - (Ie Número Atividades lest.-atégias Competências
Estado escolas de Como foi montada a

envolvidas estudante proposta
s

São Paulol 449 A ser enviado ( estirnãtíva de 89.600 Secretaria Estadual de Educaçáo
SP estudantes) e de Saúde
Sao José do 3 3500 "seleção das escolas Secretaria Municipal de Educação
Rio PretolSP -reuniões para Secretaria Municipal de Saúde

sensibilização com pais e Grêmios Estudantis das escolas
professores vinculadas ao projeto
....As atividades de
disponibilização do
preservativo será realizada
pelos grêmios estudantis

Xapuri/AC 2 4000 *RealizaÇao de reuniOes Secretaria Estadual e Municipal de
Rio 3 3500 para definir a estratégia Saúde
BrancolAC *ApHcaçâo de questionário Coordenação Estadual e Municipal de

aos adolescentes, para DST/Aids
conhecermos o nrveL de Secretaria Estadual e Municipal de
informação Educaçi'lo
sobreOSTIHIV/AIDS ONG
*Tabulação e análise dos
dados para a elaboração
dos cronograma de
capacitação dos grêmios de
estudantis e área
pedagógica das Escolas
que serão referência para
disponibilização dos

, preserv-ativos nas esco~as.

CuritibalPR 14 5.000/5.750 *Reatização de Grupo Secretaria Estadual de Educação e de
(7 esoolas Foca I' ( pais, professores e Saúde
Municipais e 7 alunos) para levantamento ONG - Centro Paranaense da
escolas inicial das estratégIas para Cidadania ( CEPAC)
EstaduaiS} jrnplantação Secratarfa Municipal de Educação e de

""Seminário de Sexualidade Saúde
e Adolescência ~ Coordenação EstaduaEe Muntcipal de
participação de 950 DST/AIDS
orofisslonais

. - ...
-Encontro com as escolas,
APM/APPF e profissionais
da saúde
*Ca pacitação de 110
pessoas (profissionais da
saÚde/educaçao e
APM/APPF) entre 11 e 15
de agosto/2003
....Início da disponibilização
ap6s.capacitação conforme
estratégia adotada por cada
escola.
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Implementação das ações nos municípios iniciais e processo de adesão de novos
municípios.
1) Ampliar as ações, primeiramente aos mumclplOs com not~ficações

epidemiológicas importantes para este segmento;
2) Indicação das escolas pela Secretaria Municipal elou Estadual de Educação;
3) Construção da proposta de implantação, levando em conta as especificidades

das escolas e municípios, mas respeitando um processo geral (Fase 1);
4) Monitoramento e Avaliação das ações implementadas na Fase 2 e reavaliação

dos municípios da Fase 1.

FASE 3

1. Implementação das ações realizadas e ampliação da proposta para todas
escolas de ensino público, no Brasil;
2. Estabelecimento do sistema de monitoramento e avaliação do programa.

No transcorrer do processo de implantação de\ferão ainda acontecer
formações/qualificações, destinadas aos professores e disponibilização de
material de referência para os docentes.

9. INSUMOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS

Apoio técnico - Será fornecido pelo Ministério da Saúde para a capacitação de
professores.
Formação Continuada dos professores - Cabe ao MEC definir estratégias para
formação continuada dos professores.
Material de Referência - A definição do material educativo e instrucional de
referência para os professores será de responsabilidade do MEC.
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Preservativos Masculinos· O Ministério da Saúde proverá os preservativos
masculinos necessários para a ação. O cálculo de referência é de 8
preservativos/pessoa/mês.

GRADE DE DISTRISurÇÃO DE PRESERVATIVOS - Projeto Experimental

População alvo Acesso previsto N° de Período Total de
preservativo De 01/08/03 Preservati
s a vos
necessários 1 31/12/2003
mês

Estudantes ensino Curitiba - 5.000 SOOOX8 4meses 160.000
fundamental e médio São Paulo - 89.800 89800X8 4meses 2.873.600
da rede pública de São José do Rio 3500X8 4meses 112.000
ensino - 15/19 anos - Preto - 3.500
sexo masculino Xapuri.;.. 4000 4000X8 4 meses 128.000

Rio Branco - 3.500 3500X8 4 meses 112.000
TOTAL 105.000 (alunos) 839.400 3.385.600

o custo preservativo para execução das experiências piloto será de
aproximadamente $ 101.568,00 doláres ( base de cálculo $ 0,0361122- para os
preservativos de 49 mm e $ 0,0274920 de 52mm).

10. INDICADORES E MONITORAMENTO

Indicadores
1.) COBERTURA
• Número de professores (Ensino Regular) qualificados na unidade

(OST/HIV/Aids e uso indevido de_drogas em relação ao número de
professores (Ensino Regular) da unidade escolar. Situação esperada até
dez/2006 - 80% dos professores da Rede Pública do Ensino Regular em
formação/qualificação;

• Número de alunos acessados na escola (15 a 19 anos) em relação ao número
de alunos ( 15 a 19 anos) da unidade escolar. Situação esperada até dez/2006
- 90% dos alunos acessados e recebendo informações sobre
D5T1HIV/AID5;

• Número de alunos que buscaram o preservativo na escolai més (15 a 19 anos)
Em relação ao número estimativo de alunos (com vida sexual ativa - 15 a 19
anos) da unidade escolar - Situação esperada atédez/2006 - 70% dos alunos
com vida sexual ativa recebendo preservativo masculino na unidade
escolar;

2.) RESULTADO
• Proporção dos alunos do ensino regular ( 15 a 19 anos) que relatam adoção de

práticas mais seguras, na última relação em relação ao número de alunos
abrangidos pelo projeto. Situação esperada até dez/2006 - 80%

--- ~---- ----~- ----------~~
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• Marcadores do não uso de preservativos: ponto zero para
aferição deverá ser. realizado em fase anterior a implantação do
projeto e acompanhado semestralmente

• Gravidez na Adolescência ( 15 a 19 anos);
• OSTs

• Marcadores do uso de preservativos na úJtima relação

3.) Satisfação dos Adolescentes com relação ao Projeto
• Marcadores que apontem:

• adequação do número de preservativos;
• ações desenvolvidas na escola sobre

prevenção de dstlaids e uso indevido de
drogas:

• do sigilo.

4.) Avaliação da comunidade escolar (professores, pais, aJunos, grêmios)
sobre o projeto

Monitoramento
Os indicadores 1 e 2 deverão coletados semestralmente enquanto que o 3 deverá
ter monitoramento mensal. Os dados coletados deverão ser tabulados e
analisados servindo assim de base para adequações necessárias no transcorrer
do processo.

11. METAS PARA COBERTURA NACIONAL

Para o projeto atingir uma cobertura nacíonal ê necessário que

I. A aquisição de preservativos pelo Ministério da Saúde seja aumentada com
vistas a suprir a demanda, conforme tabela. (Base de cálculo anexa)

• Dados de referencI2 do Censo Escolar/2000
Ressaltamos que o custo estimado para cobertura nacional é de aproximadamente $7.055.853 milhões <ia
doláres/ano para aquisição de preservativos.

I Poputação Alvo Total/peSSOais N° de Total Planejamento da
preservativos Período de jan a Cobertura
necessáriosl dezJ2004
mês

Estudantes ensino 2.449.949X 8= 19.599.592X12= • 10 Semestre de 2006
fundamental e 2.449.949 19.599.592 235.195.10 • 2" Semestre ele 2000
médio da rede
pública de ensino
-15/19 anos-
sexo masculino .
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n. A formação/qualificação de professores seja implementado, de forma
continuada:
* Total de escolas da rede que oferecem ensino fundamental e médio - 187.050
(Censo Escolar/MEC/INEP/2001)
"'Total dos professores na rede pública de ensino - 2.250.035 (Censo
Escolar/MECIINEP/2001 )

til. Confecção e elaboração do Material Educativo e Instrucionat de referência

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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13.GRADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PRESERVATiVO MASCUUNO

FASE 1 - PERíODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003
Municípios Total de Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

adolescentes
previsto

Curitiba 5.000 500 1000 1.700 2000 2.500
São José do Rio 3.500 500 800 900 1.000 1.500
Preto
Rio Branco 3.500 300 500 700 900 1000
Xaouri 4.000 200 500 700 900 1000
São Paulo 89800 1000 2.200 2.500 3.200 4.000

Total de pessoas 10S.800 2.S00 5.000 6.500 a.ooo 10.000
Total necessário de 839.400 20.000 40.000 52.000 64.000 ao.ooo
presel"\'ativos

'(80/0101)

Tolal previsto de preservativos para 256.000
o período

Tolal de populacão 32.000
Cobertura »re\ista 30.2%
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ANEXO 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRESERVATIVO MASCULINO PARA O
PROJETO - Cobertura Nacional até 2006

Dados da base Censo Escolar/MEC/INEP/2001)

ENSINO REGULAR ENSINO MEDia
(58 A 88)

15A 17 ANOS 4.375.001 3.565.240
17 A 19 ANOS 1.093.892 2.182.528

Total De Alunos 5.468.893 5.747.768
15 A 17 (32% Com 1.400.000 1.140.876
Vida Sexual Ativa)
17 A 19 {72% Com 787.602 1.571.420
Vida Sexual Ativa}
Total da população 2.187.602 1.356.148

com vida sexual ativa
Aprox. da pop. 1.093.801 1.356.146

Masculina
Previsão de cobertura 2,449.949 - adolescentes
N° unidades mês para 19.599.592
cada adolescente (8)
NO preservativos ano 235.195.104

Anexo 2

Perguntas e Respostas

1. Este programa incentiva a iniciação sexual

precoce dos adolescentes?
Não, porque devemos observar que o início de

vida sexual dos adolescentes no Brasil se dá em mé
dia entre as idade de 14,5 a 15 anos. A disponibiliza
ção dos preservativos masculinos pretende atender
aos adolescentes que mantêm vida sexualmente ati
va e está vinculada a um contexto mais amplo que é o
trabalho de educação em saúde, viabilizando a cons
trução de vivência saudável da sexualidade.

2. Os pais serão consultados?
Ao contrário da crença difundida com relação à

aceitação dos pais sobre a disponibilização de pre
servativo aos filhos, 84% dos pais que fizeram parte
em atividades de prevenção implementadas na esco
la de seus filhos são a favor da disponibilização de
preservativos. Mas, certamente que os pais serão
consultados, pois quando falamos em construção de
parcerias é porque há necessidade de que toda ação
preventiva contemple seus diversos protagonistas.
Os pais, professores e alunos serão consultados e

eles estabelecerão qual a melhor forma e qual será a
estratégia que a escola adotará na implantação deste
projeto.

3. Quantas escolas e quantos alunos serão aces
sados no momento?

Dentro da experiência piloto teremos envolvidos
cinco municípios brasileiros (Xapuri, Rio Branco, São
José do Rio Preto, São Paulo e Curitiba). Os municí
pios têm autonomia para definir o número de escolas
a serem acessados. As estimativas iniciais apresen
tadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação totalizam 105.800 alunos.

4. Como será feita a disponibilização dos preser
vativos aos alunos?

Lembramos que o acesso ao preservativo fará
parte de um trabalho mais amplo que será desenvol
vido junto às instituições de ensino. A sistemática de
distribuição obedecerá critérios estabelecidos no ní
vellocal (município). Pois há expectativa de trabalhar
sistematizações diferenciadas e adequadas às ne
cessidades e especificidades de cada escola e de
cada região.
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5. Quantos preservativos serão disponibiliza
dos?

O cálculo estimado de preservativos tem sido de
oito unidades/mês por adolescente. Este número foi
estimado tendo em vista que a distribuição do preser
vativo visa contemplar a população sexualmente ati
va, o que corresponde hoje a 32% dos adolescentes
entre 15 e 17 anos e 73% dos adolescentes com ida
de superior a 18 anos.

6. Quem entrega os preservativos aos alunos?
Serão os professores, os grêmios estudantis ou
outro profissional designado para esta ação?

A metodologia de disponibilização do preserva
tivo obedecerá aos critérios traçados junto à comuni
dade local, e será especifico em cada uma das esco
las envolvidas, pois trabalhamos com municípios de
realidades diversas.

7. Quais os municípios participarão da experiên
cia piloto?

Rio Branco, Xapuri, São José do Rio Preto, São
Paulo e Curitiba. Ou seja, dois municípios da região
Norte, dois do Sudeste e um do Sul. Os municípios fo
ram selecionados a partir de sua demanda espontâ
nea à CNDST/Aids e ao MEC. Estes municípios pos
suem um trabalho já em andamento de formação de
professores e/ou já desenvolvem ações preventivas
de DST/Aids. As escolas selecionadas forma defini
das pelas Secretarias Municipais de Educação e de
Saúde; priorizando aquelas onde existem ensino fun
damentai e médio; além dos outros pontos apresenta
dos acima.

8. Qual o custo do projeto?
Com relação às previsões de cobertura popula

cional e custos; o previsto para a experiência piloto é:
acesso a 105.800 estudantes, sendo 30% da popula
ção vinculada e recebendo preservativo até dezem
bro de 2003; isto equivale a uma disponibilização de
256.000 preservativos masculinos, para este período.

9. No futuro este projeto pode vir a integrar a
grade curricular das escolas de modo definitivo
e obrigatório?

É importante lembrar que o currículo das esco
las é definido pelos sistemas educacionais e pelas
unidades escolares a partir da formulação do seu pro
jeto político-pedagógico, ou seja, não temos qualquer
poder de gerência sobre este. Com relação à adesão
de novas escolas ao projeto, isto acontecerá via arti
culações das Secretarias Municipais e Estaduais de
Saúde e Educação. Observando escolas onde exis
tam trabalhos deformação de professores e/ou te-

nham incorporado o trabalho preventivo em
DST/Aids, e a ainda quando houver a mobilização da
comunidade escolar local.

10. Este projeto obriga os professores a partici
parem da educação sexual dos alunos?

A educação no campo da sexualidade acontece
nos mais diversos cenários, sendo um destes a esco
la, na qual o professor poderá participar de modo dire
to ou indireto na formação e/ou informação sobre se
xualidade, existem professores já sensibilizados que
se dispõem a contribuir na prevenção da epidemia.

11. Os professores também receberão preserva
tivos?

Os professores, bem como os funcionários da
escola podem acessar o preservativo via unidades de
saúde; certamente que com o estreitamento de rela
ção entre educação e saúde locais isto será facilitado,
pois os encaminhamentos ficarão mais claros.

12. Qual a relação das escolas com as unidades
de saúde?

As unidades de saúde participarão do projeto
sendo: recebedores, armazenadores dos preservati
vos, auxiliando no monitoramento e participantes na
avaliação do processo. Como a distribuição e implan
tação dos projetos ficam a cargo da educação, são
necessárias uma interlocução e um trabalho conjunto
das redes de educação e saúde, o que deverá ser fo
mentados e implementados pelas Secretarias Esta
duais e Municipais de Educação e Saúde.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
ocorrendo neste momento, no Senado Federal, uma
audiência Publica com a presença do Vice-Presiden
te da RePublica, José Alencar, e dos Ministros Ciro
Gomes, da Integração Nacional, e Anderson Adauto,
dos Transportes, que estão tratando da transposição
e revitalização do Rio São Francisco, assunto da mai
or relevância do Governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Sr. Presidente, gostaria de parabenizar nosso
Vice-Presidente da RePublica, Sr. José Alencar, pelo
belo trabalho. S.Exa. já promoveu audiências Publi
cas em Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Alagoas, e
está fazendo um grande mutirão nacional em torno
desse projeto.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43139

o SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem VExa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, quero comunicar à Casa
que o Município Três de Maio, na região noroeste do
Rio Grande do Sul, será palco do I Fórum Gaúcho da
Juventude, que acontecerá entre osdias 10 e 4 de ou
tubro.

Esse evento enseja ser um espaço para as pes
soas expressarem suas idéias einteragirem com cul
turasdiferentes, a fim de possibilitar que elas constru
am novo tipo de relações sociais que lhes propicie
uma vida melhor.

As articulações para a realização do fórum já
estão ocorrendo, e o prazo de inscrições é até 15 de
setembro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ZELlNDA NOVAES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

Tem VExa. a palavra.
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL...; BA. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estudos do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - IBGE indicam que a juventude é o
maior grupo afetado pelo desemprego no Brasil. Quase
50% dos desempregados estão na faixa entre 16 e 24
anos. A taXa de desemprego entre os jovens é pratica
mente o dobro da taxa de desemprego geral.

Esse quadro, Srs. Parlamentares, traz conse
qüênciasque vão.além do emprego, pois influenciam
todo oquac;Jrosocial do País. Sem perspectivas, mais
de 3 milhões de jovens desocupados atualmente
existentes no País, segundo dados da Pesquisa Na
cional por Amostra de Domicílios, tornam-se alvo fácil
das drogas, dd tráfico, do crime organizado e da vio
lência Urbana que se estende para o campo, provo
cando Um efeito dede~armonia que se inicia no lar e
atinge todaa soCiedade.

~ararninimizar esse panorama nacional, o Go
vernof~<tleralpropôso Programa de Estímulo ao Pri·
meiro Emprego p;:tra os jovens, o PEPE.

Ora, Sr. Presidente, o objetivo do programa é
promover a criação de postos de trabalhos formais,
geradores de renda para os jovens, preparando-os
para o mercado de trabalho e ocupações alternati
vas, e qualificando-os para o mercado de trabalho e
para a inclusão social.

Assim, o Executivo poderá conceder subvenção
econômica à geração de empregos destinados a jo
vens que atendam aos requisitos do programa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tive
mos o privilégio de integrar a Comissão Especial des
tinada a examinar o Projeto de Lei n° 1.394, de 2003,
que instituiu o Programa Primeiro Empnego, e de vo
tar favoravelmente ao mesmo. Porém, mesmo após a
aprovação na Casa, 2 questões ainda nos inquietam:
a primeira é quanto à possibilidade de o empregador
vir a substituir por um jovem, no futuro, um pai ou mãe
de família, ou mesmo um trabalhador maior de 40
anos, que não vão lhe gerar incentivos.

Alertamos para esse fato porque se há um nú
mero expressivo de jovens sem emprego, há também
um sem-número de pais e mães de família desempre
gadosem função da idade e que, em face dessacon
dição, são vítimas de depressão e autores e vítimas
da violência intrafamiliar.

A segunda questão é mais uma colaboração ao
Governo Federal e é fruto da experiência do Governo
da Bahia, que se antecipou ao Governo Federal elan
çou oficialmente, em abril deste ano, seu Programa
Primeiro Emprego. .~

Sr. Presidente, ressaltamos que desde as primei
ras semanas do Governo Paulo Souto o programa foi
desenvolvido. Nas primeiras avaliações no Estado sur
giu a grande preocupação em relação ao pequeno nú
mero de empreSários interessados em participar.do
programa. Portanto, mais que lançá-lo, é necessário
que oprograrna venha ~companhado de açÕes para
sua.divulgação, bem como.da articulação de parceiros
da área empresarial, envolvendo sua adesão.

Sr. Presidente, Bras. e Srs. P;:trlamentares, de
sejamos queQ Programa de Estímulo ao Primeiro
Emprego para os jovens se torne um verdadeiro ins
trumento e·que, mais que oferecer emprego para os
jovens, lhes dê perspectiva de fUturO, de êxito e de re
alização social.

O SR. RUBENS OTONI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. Pl'IESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa,a Palavra.

O SR. RUBENS OTONI.(PT -GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados; registro iniciativa da nossa autoria, que
julgo da maior importância para a discussão do de
senvolvimentodo Estado de Goiás e da Região Cen
tro-Oeste.

Encaminhamos esta semana ao Exmo. Sr. Mi
nistro dos Transportes, Anderson Adauto, indicação
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sugerindo a adoção de medidas que viabilizem o
acesso da Região Centro-Oeste a portos no Oceano
Pacífico. Essas medidas vêm ao debate da Casa com
a recente visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va ao Peru. Na oportunidade, foi negociada a adesão
do País vizinho ao MERCOSUL, abrindo, desta ma
neira, amplas oportunidades de incremento do co
mércio entre os 2 países, inclusive com a real possibi
lidade de acesso dos produtos brasileiros a portos pe
ruanos no Oceano Pacífico.

Nesse sentido, torna-se de importância estraté
gica a implantação da BR-OSO, que ligará Brasília a
Manaus e, a partir de Manaus, à divisa com o Peru e,
finalmente, à costa do Pacífico.

Para dar um passo decisivo e atingirmos esses
objetivos, a presente indicação, encaminhada ao ilustre
Ministro dos Transportes, tem por finalidade solicitar a
adequação de trechos rodoviários no corredor Ara
guia-Tocantins, na BR-OSO, em Goiás, ligando os Muni
cípios de Padre Bernardo a Uruaçu, Uruaçu a São Mi
guel do Araguaia, alcançando o Distrito de Luiz Alves.

A implantação desse trecho diminuirá a distân
cia entre Brasília e a Região Norte, e garantirá, se
concretizada a construção da ponte sobre o Rio Ara
guaia, na altura de Luiz Alves, a agilização da ligação
à BR-15S, rodovia que une Barra do Garças à Reden
ção, no Pará, tornando-se assim via importante para
a integração nacional. Deverá propiciar ainda o esco
amento da produção agropecuária dessa vasta re
gião do Brasil, tanto para centros consumidores no
Centro-Sul quanto para mercados internacionais
asiáticos, por meio do OceanoPacífico via Peru.

Além de tudo, devemos considerar o imenso po
tencial turístico da região servida pela BR-OSO até
Manaus, principalmente nas proximidades dos Rios
Araguaia, Cristalino e Rio das Mortes, especialmente
para a prática do turismo ecológico e da pesca espor
tiva' atividades que conduzem a um desenvolvimento
sustentável da região, o que propicia visíveis ganhos
nas condições socioeconêmicas das comunidades
locais e a possibilidade de consolidação de ações de
educação e de preservação ambiental.

Sr. Presidente, registro essa indicação, já enca
minhada ao ilustre Ministro dos Transportes, sugerin
do a implantação de vias de acesso da região Cen
tro-Oeste a portos do Oceano Pacífico. Com toda cer
teza, tal iniciativa contribuirá imensamentepara abrir
mos frentes de desenvolvimento tanto para o Estado
do Goiás quanto para a Região Centro-Oeste.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou apresentando projeto de lei com o objetivo de
revogar os arts. 13 e 57 da Lei nO 9.096 - Lei dos Parti
dos -, de 19 de setembro de 1996.

É um absurdo a malfadada cláusula de barreira.
Lamentamos profundamente que o Brasil ainda tenha
esse entulho da ditadura militar. Por essa razão, dou
entrada neste projeto de lei, com o objetivo de extin
guir a cláusula de barreira.

O SR. WASNV DE ROURE ~ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WASNV DE ROURE (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faço, nesta tarde, 2 rápidos registros.
O primeiro é sobre artigo divulgado hoje na Gazeta
Mercantil, assinado pelo Dr. Volney Garrafa, um dos
maiores debatedores da ética na Ciência. O pesqui
sador denuncia que no próximo evento da Associa
ção Mundial de Medicina será apresentada uma
emenda que altera substancialmente o compromisso
com a ética na Ciência, construído ao longo dos anos.

A estratégia adotada pela Associação Médica
Americana visa alterar significativamente essa pro
posta, que conseqüentemente expõe a qualidade éti
ca da Ciência Médica internacional.

Sr. Presidente, faço este registro para que conste
dos Anais desta Casa e para dizer que o Brasil pretende
prorrogar o debate do assunto no próximo evento da
Associação Mundial de Medicina, que ocorrerá em Hel
sinque nos próximos dias do mês de setembro.

O segundo registro é para parabenizar o Minis
tério da Saúde pela iniciativa de enfrentar os inescru
pulosos do mercado que querem, mediante o poder
do monopólio na oferta de medicamentos, utilizar tais
prerrogativas para burlar acordos de preços firmados
entre o Governo Federal e as empresas farmacêuti
cas no País. Nesse sentido, o Ministério determinou a
redução de preço de muitos medicamentos. E isso
significa algo positivo para os usuários de remédios.

Sr. Presidente, pela proposta de reforma tributá
ria aprovada nesta madrugada, os medicamentos te
rão a menor alíquota, a exemplo dos produtos de ali
mentação, no que se refere ao ICMS.

Muito obrigado.

o Sr. Carlos Alberto Leréia, § 2° do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdenor
Guedes, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presi- Goiás, nacional e internacionalmente; desenvolver um
dente, peço a palavra pela ordem. sistema de informações turísticas integrado com as

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem instituições de ensino superior e trade turístico; desen-
V.Exa. a palavra. volver produtos turísticos de qualidade em condições

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - de competir no mercado nacional e internacional.
GO.Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Mas não fugimos da realidade e sabemos que
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao mesmo tempo ainda estamos bem longe do ideal, do que Goiás me-
em que me alegro por me referir ao meu Estado de rece, e temos a certeza de que o que fizemos pela
Goiás e seu potencial turístico, aperta-me o coração educação vamos fazer pelo turismo em Goiás.
saber que tantas belezas são ainda desconhecidas O encarte do jornal Folha deS.Paulo a que me
pelos brasileiros. Aproveito o momento para agrade- referi no início destacou algumas de nossas belezas
ceraojornal Folha de S.Paulo, que, em seu encarte naturais, mas Goiás possui muitos lagos artificiais
Folha Turismo, do dia 25 de agosto próximo passado, que resultaram em indecifrável beleza, nos quais se
escreveu quase que exclusivamente sobre o potenci- pode desfrutar de muita água, descontração, tranqüi-
ai turístico e o amadurecimento do ecoturismo em lidade e pesca. Entre eles, destacam-se o Lago Serra
Goiás. da Mesa, maior lago em volume de água da América

O importante reconhecimento por parte dos jor- do Sul, e o Lago Cana Brava, ambos na cidade de Mi-
nalistas devetambém chamar a atenção do Governo naçu. O último localiza-se a apenas mil metros do
Federal para a situação da infra-estrutura da Região centro da cidade. E não se pode deixarde citar o Lago
Centro-Oeste, pois ao mesmo tempo em que o jornal de Três Ranchos, de Buriti Alegre,·ltumbiara, São Si-
destacou as potencialidades turísticas relatou a falta mão, Corumbá e Ca.ldas Novas, além do lago natural
de estradas e de sinalização. Essa realidade, porém, de Britânia. Outras atrações turísticas que merecem
não é somente do Estado de Goiásou da região, mas, ser citadas são os Rios Tocantins e Araguaia, que for-
sim, de todo o Brasil, que parece estar desintegrado mam praias belíssimas.
com a política do atual Governo Federal, aliás com a Aproveito para agradecer ao Exmo. Sr. Presi-
falta de políticas Publicas. dente desta Casa a perspicaz e brilhante iniciativa de

Saliento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, instituir a Comissão Permanente de Turismo e Des-
que as rodovIa.s estaduais se encontram em estado porto, o que demonstra a sua sensibilidade sobre o
razoável, sendo uma das prioridades do Governo de assunto. Esperamos que o Governo Federal possa
Goiás. Por intermédio do Programa Terceira Via, compartilhar da mesma sensibilidade e dedicar mais
faz-se a manutenção e a recuperação das estradas recursos para o turismo .em todas as suas nuanças,
goianas. Em condições precárias e de abandono es- principalmente para a Região Centro-Oeste, que pos-
tão as rodovias federais, algumas intransitáveis, sui tantas belezas que precisa.m ser reVeladas para a
como ocorre em todo o Brasil. população brasileira.

Tenho destaCado, sempre que utilizo esta tribu- Por fim, Sr. Presidente, aproveito a oportunida-
na, que aspolíticas sociais do Governo de Goiás ser- de para convidar V.Exa. e os nobres colegas para, as-
vem de exemplo paraos outros Estados, para o País e sim que puderem, conhecerem as belezas naturais
até mesmo para o exterior. O Governador Marconi Pe- de Goiás e de todo o Planalto Central. Es,tou certo de
rillo, porém, como homem de vanguarda que é, pensa que todos esfriarão a cabeça.
de forma global e atua em todas áreas, dentre as qua- Muito obrigado.
is o turismo é umadas suas prioridades. O SR. VIEIRA REIS - Sr. Presidente, peço a pa-

Avistando a política turística como importante lavra pela ordem.
passo para o futuro da população de Goiás, o Gover- O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem
nador vem lutando por recUrsos para intensificar o rit- V.Exa. a palavra.
mo de pavimentação e conservação das estradas - O SR. VIEIRA REIS (PMDB - RJ. Pela ordem.
alguns já foram autorizados, mas o Governo Federal Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
insiste em segurá-los. Deputados, venho à tribuna para novamente protes-

Com base no Plano Nacional de Turismo, o Go- tar contra o que vem acontecendo no Rio de Janeiro.
verno do nosso Estado desenvolveu o Plano Estadual Resido na cidade há 15 anos. Sou seu filho por ado-
de Turismo. São seusobjetivos gerais: divulgar, promo- ção. Já não agüento mais presenciar os aumentos
ver e comercializar· os produtos goianos e o destino abusivos das tarifas de pedágio das estradas, princi-
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palmente no trajeto da Linha Amarela e da Ponte Rio
Niterói, no Rio de Janeiro. Essas são importantes vias
de acesso para todos.

Quem mais sofre com os aumentos é o trabalha
dor, que usa seu modesto automóvel para ir ao traba
lho. Quem possui melhores condições financeiras não
sente tanto. A situação dói muito em mim, que sou do
povo - sempre serei - e que dele vim. A população do
Rio de Janeiro não é formada pela classe média alta,
mas pela classe média baixa, como aliás acontece na
maioria dos Estados brasileiros.

Recentemente sofremos mais um aumento nas
tarifas de pedágios no Rio de Janeiro - Estado que mais
paga pedágio, sem falar do que pagamos nas vias de
acesso para São Paulo, como a Via Dutra. Atualmente,
para irmos do Rio de Janeiro a São Paulo temos de de
sembolsar em média 30 reais em pedágios.

Sou autor de um projeto, já em tramitação na
Casa, que tem por objetivo a redução do pedágio.
Também estou dando entrada a um recurso para esse
projeto, solicitando a gratuidade do pedágio para ca
minhoneiros e taxistas. Se o caminhoneiro pagar pe
dágio, o custo da carga, do frete, aumenta, e quando
a mercadoria chegar ao seu destino final, estará com
o preço elevado. Quem vai pagar esse preço é o con
sumidor final.

Chamo a atenção das autoridades do meu Esta
do para os aumentos abusivos dos pedágios. Quero,
inclusive, convocar alguns companheiros para dar
mos entrada a pedido de informações a respeito des
ses contratos, da forma como foram feitas as conces
sões. Concessões essas milionárias, cujos únicos be
neficiados são os empresários detentores dessas
concessões quando das privatizações. Temos que in
vestigar esses fatos, porque quem vai ganhar é o
povo.

Parabenizo o Estado do Rio de Janeiro por mais
uma conquista em relação à CIDE - imposto que inci
de sobre o petróleo - e à CPMF. Cumprimento tam
bém o Governo pela vitória ontem, com a aprovação
da reforma tributária.

Vamos torcer para que o Governo Lula dê certo,
porque este é o desejo de todos os brasileiros e é o
que está em nossos corações.

Um abraço para todo o povo carioca.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem
V.Exa. a palavra.

aSA. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, semana passada o projeto de lei so
bre o Orçamento da União foi enviado a este Con
gresso Nacional.

Quero registrar que esta proposta tem a carac
terística do Governo Lula. Ainda não é o orçamento
ideal para um país como o nosso, que por muitos
anos padeceu com Governos voltados para o interes
se de minorias.

A presente proposta, de acordo com o Presiden
te Lula e o Ministro do Planejamento, Guido Mantega,
é realista. Mesmo assim, é melhor do que a de 2003.
Não é um orçamento inflável, tampouco uma peça de
ficção, como já assistimos várias vezes.

Há uma expansão da receita da ordem de R$ 40
bilhões. A projeção de inflação é de 5,5% e a taxa de
crescimento do PIS, de 3,5%. O Governo está apos
tando todas as fichas na retomada do crescimento
econômico em 2004.

O Governo programa crescimento de 23,7%
para os recursos destinados a investimentos e custeio
da máquina federal em 2004. A proposta prevê
R$60,317 bilhões,Gontra R$48,782 bilhões em 2003.
A área de infra-estrutura ficará com R$7, 109 bilhões,
ante R$5,458 bilhões neste ano. A área de produção
receberá R$1,395 bilhão, contra R$856,8 milhões em
2003.

No Orçamento de 2004 a área social terá a
maior destinação de recursos. Em termos absolutos,
ela passa de R$35,342 bilhões para R$42,371 bi
lhões. Os programas federais de transferência de ren
da subirão dos atuais R$4,3 bilhões para R$5,35 bi
lhões. No entanto, proporcionalmente o setor tem os
recursos reduzidos: cai dos atuais 72,25% para
70,25%, em função da transferência de investimentos
para a área. de infra-estrutura.

A unificação dos programas sociais também já
está prevista no Orçamento e os recursos para os
programas de transferência de renda vão para os Mi
nistérios da Educação, Saúde e Ação Social.

A ação de combate à fome continua, mas foi fei
to um deslocamento do Ministério da Segurança Ali
mentar para os da Saúde e de Ação Social. Apenas
foi dada uma racionalidade para a aplicação do pro
grama. A ação continua a mesma.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43143

Sr. Presidente quero congratular-me com a
equipe do Governo que elaborou este Orçamento,
pois ele está de acordo com as prioridades determi
nadas pelo Governo: investir no desenvolvimento so
cial e no crescimento econômico.

Assim, Sr. Presidente, estamos Governo, e o
Partido dos Trabalhadores construindo um novo mo
delo de governância, em que gradativamente as prio
ridades verdadeiras de nosso povo estarão refletidas
nas ações e obras do Executivo.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
tambéln registrar um importante momento desta
Casa: a aprovação, ontem, da reforma tributária. Que
ro elogiar a atitude do Presidente desta Casa, que
conduziu,. com muita competência e espírito demo
crátioo,a negociação envolvendo os diversos atores e
que se prolongou ao longo da noite. A demora recla
madapor muitos, na verdade,refletiu o espírito demo
crático de ouvir todos a respeito dos mais diversos e
conflitantes. interesses.

NãO foi uma tarefa fácil, mas conseguimos, graças
à competên?ia pessoal do nosso Presidente, que, com
habilidade, humildade, mas ao mesmo tempo com mui
ta generosidade, foicapaz de promover essa negocia
ção da 9ual t~dos·nós participamos. Considero que foi
um grande momento do Parlamento braSileiro.

Múitoobrigado.

O SR. SllAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço a
palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem
V.Exa. a palavra.

QSR. SllAS CÂMARA (PTB - AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputadqs, quero anunciar à Casa e ao País a apre
sentaç~()de2proposições. Uma delas diz respeito ao
enquadraÔ1el1t<.) das igrejas frente a alguns dispositi
vos do nOvo Código Civil.

Mesrr\o sabendo que é vedada à União, aos
Estados'éloDistrito Federal e aos Municípios estabe
lecercultos religiosos ou igrejas, a promulgação do
novo Código.CiViI, de 2002, trouxe em seu texto alte
rações t)a.matéria que deixam em dúvidao enquadra
mento das instituições .religiosas dentro dela, como
bem. idet)tificou o.. grande jurista, Dr. Miguel Reale.
Quis o legislador que tudo fosse feito em favor da ple
na auto~o~niados cultos religiosos e que estes se de
senvolvessem em consonância com os objetivos éti
cos da sociedade civil.

O projeto de lei que estou apresentando visa,
de forma definitiva e clara, à retirada das institui
ções religiosas - e não estou me referindo às evan
gélicas- do enquadramento que o Código Civil de
seja fazer, alterando sLla categoria para fundação,
associação.

O projeto proposto tem a finalidade de garantir
a inviolabilidade,. inclusive, do art. 5°, VI, da Consti
tuição Federal, que certamente poderia ensejar
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN,
por não se assegurar o livre exercício dos cultos re
ligiosos.

A finalidade precípua da proposição é deixar
bem claro o posicionamento das instituições religio
sas, que não podem ser enquadradas como associa
ções' garantindo liberdade religiosa e a certeza de
que o Estado e a Igreja, apesar de partícipes do bem
comum da sociedade, são livres. e independentes,
respeitando democraticamente as normas interna
corporisque os diferenciam.

No Brasil, a liberdade religiosa é oque ainda há
de mais importante. A liberdade política e ademocra
cia, às vezes, são atropeladas por gestos truculentos
de poderes superiores, hierarquias ou poderes de
fato e de direito.

Sr. Presidente, repito: protocolei 2 projetos de
lei. O primeiro diz respeito à isenção total do enqua
dramento das instituiçÕes religiosas na categoria de
associação ou fundação; e o segundo reconsidera o
Estatuto da Cidade no que diz respeito à consulta e à
autorização das residências ou da comunidade em
que será implantada uma instituição religiosa, com
consultas e audiências Publicas e autorizações da
esquerda, da direita, o que tolhe, totalmente, a liber
dade de expressão no Brasil.

Sr. Presidente, solicito a divulgação nos meios
de comunicação da Casa. destas· iniciativas, que vi
sam' de forma definitiva, esclarecer o verdadeiro sig
nificado e importância das instituições religiosas no
Brasil.

Finalizando, quero dizera V.Exa., aos colegas
Parlamentares e ao povo brasileiroque visitei, no final
de semana, 12 Municípios do Médio e do Alto Soli
mões, no Estado do Amazonas.

Reafirmo o que tenho dito desde o mês de mar
ço: os Municípios brasileiros estão à beira da faiência.
Quando elegemos o Presidente Luiz Inácio lula da
Silva, ficou claro que os contratos iriam ser mantidos
e honrados, e estão sendo, mas com o FMI e com to-
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das aquelas forças superiores, como acabei de men
cionar, e por falta, obviamente, de autonomia do Po
der Público para discutir, o Governo submete-se a
elas.

Observem V.Exas. que muitas das emendas in
dividuais de Parlamentares, de bancada, no ano pas
sado, de forma criminosa, não foram inscritas em res
tos a pagar. Obras licitadas, contratadas e empenha
das e com execução acima de 50% não podem ser
pagas por causa de uma portaria emitida pelo Palácio
do Planalto, uma iniciativa política que pode ser revis
ta para socorrer os Municípios que estão vivendo ca
lamidades.

Fica, portanto, registrado o clamor de um Depu
tado que acredita que o pacto federativo tem de ser
revisto, visando à priorizaçãodos nossos Municípi
os. Precisamos levantar esse clamor nesta Casa
para que o Poder Executivo comece, imediatamen
te, a pagar as emendas parlamentares, revendo os
restos a pagar, aqueles processos que foram empe
nhados, contratados, licitados, e que, criminosa
mente, o Governo passado não os inscreveu em
Restos a Pagar.

Se o Governo quer ser transparente, que mande
proceder a uma fiscalização, para ver se nos Municí
pios está tudo de acordo com a lei, a fim de que pos
samos ver o Brasil crescendo. O Brasil está parado, o
povo está aflito e a fome já bate à porta de quem pre
cisa. Precisamos levantar nosso clamor e pedir que
seja tomada uma providência imediatamente, para
socorrer os Municípios brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. SIMPLíCIO MÁRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. SIMPLíCIO MÁRIO (PT - PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cheguei a esta Casa pela primeira vez em
agosto, conhecido no imaginário popular como o mês
do desgosto. Neste ano, alguns acontecimentos de
grande repercussão parecem dar razão ao pensa
mento corrente.

É verdade que o conflito árabe-israelense vem
se agravando mês após mês já há bastante tempo,
mostrando o solapamento das bases do acordo de
paz celebrado entre Israel e a Autoridade Palestina,
sob as bênçãos dos Estados Unidos. Hoje a situação

chegou a um patamar perigoso, com a onda de ata
ques israelehses seguida de retaliações por grupos
palestinos, num ciclo vicioso que ameaça definitiva
mente qualquer tentativa de pacificação.

Apesar do peso desse conflito, nada foi mais
grave no cenário internacional do que o atentado que
atingiu o Escritório da ONU no lraque, na semana
passada, atentado este que resultou na morte de di
versos funcionários, dentre os quais o diplomata bra
sileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário da
ONU para os Direitos Humanos.

Além de uma perda irreparável para a diploma
cia brasileira e mundial, esse episódio marcou de for
ma cruel a desastrosa empreitada dos Estados Uni
dos e da Inglaterra no Iraque, ao arrepio da própria
orientação da ONU e contra o vigoroso movimento
pela paz que se desencadeou em escala global, in
clusive no interior dos próprios países propositores e
empreendedores da guerra.

Sem dúvida, o alvo do atentado iraquiano não
foi a ONU, mas os invasores. Isso demonstra, de for
ma inequívoca, que a iniciativa da guerra, além de se
escudar em argumentos falsos - como o famoso
arsenal de armas químicas do Iraque e a tirania de
Saddam Hussein -, representou, na verdade, a subs
tituição de uma tirania por outra. A diferença é que a ti
rania que ora se implantou é de caráter alienígena, o
que motivou a reação do povo e de suas organiza
ções contra qualquer alvo que fosse associado aos in
vasores, como o Escritório da ONU.

Acresça-se o fato de os Estados invasores te
rem descuidado da segurança do Escritório, fato este
que foi denunciado pelo próprio Embaixador Sérgio
Vieira de Mello. Diante de tais circunstâncias, é que
registramos o ocorrido como uma verdadeira crônica
da tragédia anunciada, com prejuízos enormes para
todo o esforço de paz que vem sendo desenvolvido
pelas Nações Unidas, com o empenho abnegado de
funcionários como Sérgio Vieira de Mello, cuja memó
ria merece toda a nossa reverência.

Outra tragédia que marcou o mês findo foi a ex
plosão da plataforma da Base Aeroespacial de Alcân
tara, que resultou na morte de 22 pessoas. Sem dúvi
da, trata-se de revés importante para o Programa
Espacial Brasileiroe para o esforço do nosso País para
dominar a tecnologia de lançamento de foguetes.

Após 2 tentativas fracassadas de lançamento
do Veículo Lançador de Satélite - VLS, projeto no
qual já foram investidos mais de 1 bilhão de reais, a
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terceira provocou a explosão da Base de Lançamen
to, com o custo de vidas humanas, o que nunca tinha
ocorrido.

É bom lembrar que - apesar da suspeita inicial
de falha humana no acidente -, nos últimos 10 anos a
Base de Lançamento de Alcântara tem sofrido com o
corte de investimentos, numa verdadeira manobra de
sucateamento que se acentuou no Governo Fernan
do Henrique Cardoso. Na verdade, a orientação era
transformar a Base de Lançamento de Alcântara em
simples base de aluguel, baseado em acordo assina
doem 2000 pelo Governo FHC e o Governo dos Esta
dos· Unidos. Por tal instrumento, havia previsão de
áreas restritas para uso e controle exclusivo pelos
Estados Unidos, em uma verdadeira afronta à sobe
rania nacional.

Ao mesmo tempo em que nos solidarizamos
com os familiares e amigos das vítimas, lamenta
mos o brutal prejuízo que isso representa para o
Programa Espacial Brasileiro. Não podemos dar va
zão ao discurso da incompetência, como se a tec
no�ogia espacial fosse privilégio dos países centra
is. Malgrado este brutal revés, é necessário seguir
com nossa tentativa de controle da tecnologia espa
cial. Poroutro lado, é preciso rechaçar com veemência
todas as tentativas de ingerência na soberania do
nosso País, seja no que diz respeito à Base de Lan
çamento de Alcântara, seja ainda nos casos de bio
pirataria ou nas tentativas de controle da Amazônia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se é ver
dade que agosto fecha com balanço negativo na luta
pela paz mundial e na luta pelo domínio da tecnologia
de lançamento de satélites pelo Brasil, felizmente ou
tros sinais são emitidos no sentido contrário, dando
chances ao revigoramento da esperança, que é um
sentimento atávico do povo brasileiro. É o caso, por
exemplo, da recente redução da taxa básica de juros
em 2,5 pontos percentuais pelo Comitê de Política
Monetária do Banco Central.

Lembro ainda que é também no mês de agosto
que se comemora o Dia doBancário - dia 28 -, trans
corrido na quinta-feira da semana passada. Como
bancário que sou, parabenizo toda a categoria, cuja
trajetória de luta confunde-se com a própria história
do trabalho e dos trabalhadores brasileiros.

Desde o início de sua organização, e mais preci
samente a partir de 1906, quando se realiza o 10 Con
gresso Operário do Rio de Janeiro, o movimento dos
trabalhadores assume a forma de sindicatos para,

dentre outras lutas, reivindicar jornada de trabalho de
8 horas diárias. E lá estavam·os bancários na van
guarda da luta operária, lutando por conquistas que
elevassem a sua dignidade.

Comento alguns fatos.
Em 1932 acontece aprimeira greve de bancá

rios no Estado de São Paulo. Em 1951 ocorre a pri
meira campanha salarial dos bancários, unificada
nacionalmente; Em 1951 ocorre a primeira campa
nha salarial dos bancários, unificada nacionalmen
te. Ainda em 1951 os bancários desafiam a Lei de
Greve do Governo Dutra e realizam uma greve da
categoria. Em 1957 os bancários conquistaram a
jornada de 6 horas, luta essa que foi iniciada em
1933. Em 1979 vários sindicatos sofreram interven
ção do Governo militar imposto ao País em 1964,
mas a categoria deflagra greve de 18.dias, tendo
ocorrido nesse episódio a prisão do líder bancário
Olívio Dutra, ex-Prefeito de Porto Alegre e ex-Go
vernador do Rio Grande do Sul, hoje Ministradas
Cidades do Governo Lula.

Além dessas importantes lutas de caráter sin
dical, os bancários também estiveram engajados
em mobilizações políticas de interess€~ mais geral,
como a Campanha das Diretas-Já, em 1984, e a
campanha pelo impeachment do e)(-Presidente
Collor, em 1992.

Registre-se ainda a atuação marcante na Ação
da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida,
movimento apadrinhado pelo saudoso Betinho e que
foi o inspirador do atual Programa Fome Zero.

Por tudo isso, Sr. Presidente e nobres colegas,
os bancários merecem citação neste momento e tam
bém o apreço do povo brasileiro.

Tenho certeza de que os fatos positivos desse

mês de agosto de 2003 são indicativos de um novo ci
cio virtuoso na economia ena política brasileira. Essa
nova fase com certeza propiciará a socialização dos
ganhos para toda a população, que vem há anos ansi
ando por melhoria nas suas condições de vida. Não

sem razão, esse foi o principal fundamento para a ele
ição do nosso Presidente Lula.

Era o registro, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. LEONARDO PICCIANI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ValdenorGuedes) - Tem
V.Exa. a palavra.
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o SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ontem travamos a
primeira batalha e aprovamos, em primeiro turno, a
reforma tributária, que, se não é a ideal que todos
desejamos - perfeição é palavra distante dos se
res humanos -, certamente está no caminho do
que deseja o povo brasileiro, que deseja mudan
ças. E essa é uma mudança para melhor, que sim~

plifica os impostos.

O Rio de Janeiro, como muitos outros Esta
dos, tinha divergências sobre alguns pontos da re
forma. Sentia-se prejudicado. Através do instru
mento legítimo da sua bancada de Deputados Fe
derais e da Governadora, eleitos pelo povo flumi
nense para representá-lo, trabalhamos, negocia
mos. Se não atingimos todos os anseios e desejos
de nossa população, certamente cumprimos nossa
parte e conseguimos que, na maioria dos pontos, o
Rio de Janeiro fosse atendido.

Esperamos que ocorram ajustes ao longo dos
próximos meses e anos, a fim de avançarmos na con
quista de outros pontos em defesa do Brasil e do povo
do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, embora essa reforma ainda
não esteja como gostaríamos, obtivemos alteração
quanto à tributação do petróleo em favor dos Esta
dos produtores, os quais, após a transição, terão
alíquota de 4% para a produção de petróleo e deri
vados.

O Rio de Janeiro não podia abrir mão desse
ponto, uma vez que produz 82% do petróleo brasi
leiro. Além de ser o Estado que mais dá esperança
ao Brasil, o Rio possibilita à PETROBRAS fazer in
dicativos de que nos próximos anos o País poderá
chegar à auto-suficiência na_ produção de óleo
combustível. Esperamos que chegue. Às vezes o
petróleo causa impacto ambiental, gerando c~esci

mento populacional nas cidades envolvidas. E pre
ciso que as populações disponham dos recursos
provenientes da tributação do óleo ali produzido
em seu favor.

Estivemos empenhados nisso, embora ainda
não fosse a regra que queríamos. Gostaríamos, numa
alíquota ainda maior, que o petróleo já fosse tributado,
mas isso só será possível após a regra de transição.

Sr. Presidente, vamos continuar essa luta e bus
car avançar a favor do nosso País. Nós, representan
tes do povo fluminense, não aceitaríamos destaCasa

umareforma que se propusesse a tirar-lhe o escalpo.
Antes teriam de quebrar a espinhados Deputados do
Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ao tempo em que faço este registro, quero solidari
zar-me com toda a comunidade católica pelo fale
cimento do frei carmelita Luciano Santos de
Andrade, ocorrido na quinta-feira passada e pro
fundamente sentido pela população de Goiana,
Município situado a 63 quilômetros de Recife, Per
nambuco.

Frei Luciano foi encontrado morto no pátio do
convento do qual era prior. Seu corpo apresentava
marcas de violência, o que configura um mistério,
pois segund<> o testemunho dos que lhe eram mais
chegados tratava-se de uma pessoa muito querida,
alegre e bondosa, que não tinha desafetos.

Clamamos por justiça. Não aceitamos que a vio
lência continue ceifando vidas de forma tão audaz e
cruel. Precisamos tomar medidas drásticas para que
a cultura da violência, tão disseminada em nossa so
ciedade, possa ser freada, pois nos assustam e nos
preocupam casos como esse, de pessoas cujos no
mes são gravados com o fogo da violência e o sangue
dos mortos numa extensa e dolorosa lista, para o so
frimento das suas famílias e a saudade dos seus ami
gos.

A toda a comunidade católica guiada por Frei
Luciano apresentamos o nosso sincero pesar, con
fiando em que juntos e solidários haveremos de
vencer o perigo, subjugar o medo e derrotar a vio
lência. Mais poderoso do que o crime é o nosso de
sejo de justiça, ditado pela determinação de traba
lhar em paz pelo progresso do Brasil e pela grande
za de Pernambuco.

Muito obrigado.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) 
Apresentação de proposições. Os Senhores Depu
tados que tenham proposições a apresentar quei
ram fazê-lo.

----- -~ -~-~--~~-
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Zonta

Vieira Reis

Vieira Reis

Vieira Reis

Geraldo Resende

Salvador Zimbaldi e REC 59/2003
outros

Neucimar Fraga e REC 5812003
outros

Pastor Francisco REC 61/2003
Olímpio e outros

Perpétua Almeida

Severino Cavalcanti REC 5712003
e outros

Vieira Reis

Zenta e outros

Zonta e outros

Chico Alencar

ERESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS.:
Al.!tor Propos~ -:E=m=7en:..:.;t;::;:a -;--;:-__-;----:-_-;----;:;:---;--;;-:--~
Jair Bolsonaro e REC 60/2003 Contra a apreclaçao conclusiva das Comissões de
outros Educação e Cultura· CEC e de Constituição e Justiça e

de. Redação- CCJR, sobre () PL n~ 379, de 2003, que
"Institui o Dia Nacional do Orgulho Gay e da
Consciência Homossexual".
Recurso ao Presidente da Câmara dos Deputados
contra apreciação conclusiva pela Comissão de
Educação, Cultura e Oesporto ao PL. n 237912003.
Requer, na forma do art. 58,. § 3º c/c132, § 22, do
Regimento Interno, que o Projeto de lei nº 129/03, seja
apreciado pelo plenário, tendo em vista o parecer
contrário, quanto ao mérito, oferecido pela CEIC.
Contra a· apreciação conclusiva da Comissão de
Constituição e Justi~a e de Redação sobre o Projeto de
Lei nº 379/03.
Contra a apreciação conclusiva da Comissão de
Constituição, Justiça e. Redaç~o e da Comissão de
Educação e Cultura do Projeto de Lei n2 379/2003

"helma de Oliveira PL 1890/2003 Dispõe sobre a obrigação de restaurantes, hotéis, bares
e similares oferecem aos consumidores opção de
alimento dietético e dá outras providências.

RIC 78912003 Solicita· informações ao Sr. Presidente da empresa
Petróleo Brasileiro SIA • PTEROBRÁS, sobre as
movimentações financeiras envolvendo a empresa
PETROBRAS S/A, e o Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul, no tocante ao recolhimento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICMS daquele
estado.

INC 85512003 Sugere ao Ministério de Minas e Energia a
desvinculação entre o preço do gás de cozinha praticado
no mercado brasileiro e as oscilações em dólar do preço
do barril de petróleo no mercado internacional.

PL 1891/2003 Obriga empresas concessionár.ias de serviço público de
terminais. rodoviários, ferroviários,· aéreo e maritirno em
todo território nacional a disponibilizarem acentos
públicos para os seus usuários.

PL 1892/2003 Obriga os hospitais, clínicas da rede Publica. e Privada
em todo o território nacional a adotarem medidas
preventivas, torn~ndo obrigatório uma· etiqueta de
identificação com foto do paciente.

PL 1893/2003 Obriga os hospitais e clinicas da rede Publica e Privada
em todo o território nacional a adotarem medidas
previ3!ntlvas, tomando obrigatório um cartão de
identificação com foto de todos os funcionário e
prestadores de serviços.

PL 189412003 Acrescenta o § 32 e o § 4l? ao Art. 120 da lei n!! 8069/90
de 13 de JUlho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

PL 1895/2003 Autoriza O Poder Executivo a instituir o Programa
Florestal Trabalho e Renda em todo o Território
Nacion8l, ajustado ao Programa Fome Zero, do Governo
Federal.

PEC 15512003 Revoga os arts. 59, inciso V, 62, 84, inciso XXVI e 246
da Com.tituição Federal, extinguindo as medidas
provisórias.

PEC 156/2003 Acrescenta um parágrafo ao art. 231 da Constituição
Federal e dá nova redação ao § 7l! (renumerado) do
mesmo artigo.

Pl1896/2003 Possibilita aos professores deduzir, para efeito de
apuração da base de cálculo do impestode renda das
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Bernardo Ariston RIC 790/2003

Bernardo Ariston RIC 791/2003

Pastor PL 1899/2003
Frankembergen

Feu Rosa AEQ 1147/2003

André Luiz PL 1900/2003

Alberto Fraga PL 1901/2003

Alberto Fraga PL 190212003

Leandro Vilela

Leandro Vilela

Gonzaga Patriota

João Grandão

Alberto Fraga

Nicias Ribeiro

Marcos Abramo

pessoas físicas, as despesas realizadas com a compra
de livros e de implementos de computação

PL 1897/2003 Dispõe sobre a validade de créditos adquiridos para uso
de serviços de telefonia.

PL 1898/2003 Altera o caput do art. 49 , da lei n9 10.260, de 12 de julho
de 2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao
estudante do Ensino Superior e dá outras providências

AEQ 1146/2003 Solicita seja convocado o Sr. Ministro Anderson Adauto,
a fim de prestar esclarecimentos sobre sua gestão à
frente do Ministério dos Transportesa, especialmente
sobre as denúncias de irregularidades referentes aó
fornecimento de 667 (seiscentos e sessenta e sete)
equipamentos controladores de velocidade, objeto do
Edital n!! 06, de 1998.

PDC 636/2003 Susta a Resolução n9 691, de 25 de julho de 2001, que
"institui o exame nacional de certificação profissional
como requisito para obtenção de inscrição no
CFMV/CRMVs", e a Resolução n9 732, de 13 de
dezembro de 2002, que " estabelece requisitos para
inscríçãode zoolecnistas no sistemaCFMVJCRMVs", do
Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Solicita informações ao Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os imóveis de
propriedade da União.
Solicita informações ao Ministro de Estado da
Previdência Social sobre os imóveis de propriedade do
Ministério.
Estabelece política tarifária para o setor elétrico nacional
visando incentivar a Indústria rural e dá outras
providências.
Requer a convocação de sessão solene para
homenagem p6stuma ao Ex-Deputado Federal Josué de
Castro.
Condiciona a aquisição de arma de fogo à comprovação
de estabilidade emocional e de capacitação técnica para
o seu manuseio seguro.
Determina o emprego de segurança armada nos
terminais de caixas eletrônicos e nas loterias que
realizam serviços bancários.
Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos
Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, de que trata a Lei no 7479, de D2 de
junho de 1986; acrescenta o art. 69-A a este Estatuto e
altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de 15 de dezembro de
1975.

PL 1903/2003 Altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto dos
Policiaís Militares da Polícia Militar do DF, de que trata a
Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, sobre a
licença para acompanhar cônjuge; acrescenta o art. 68
A e altera os arts. 32 e 33 da Lei de Promoção dos
Oficiais da PMDF, de que trata a Lei 6.645, de 14 de
maio de 1979.

RIC 792/2003 Solicita informações à Ministra das Minas e Energia
sobre a não utilização dos cabos de fibra 6tica,
instalados pela ELETRONORTE, no Projeto
TRAMOESTE.

AIC 793/2003 Solicita informações ao Sr. Ministro da Educação a
respeito de gastos com publicidade no âmbito do
Ministério da Educação, seus Órgãos da Administração
Direta e Indireta, suas Agências, Empresas e
Autarquias.
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Humberto Michiles INC 856/2003

Si/as Câmara PL 1904f2003

Silas Câmara PL 1905f2003

Humberto Michiles PL 1906f2oo3
Rubens Otoni PL 1907f2003

Rubens Otoni PL 1908f2003

Lincoln Portela PL 19D9f2003

Reinaldo Betão Pl1910f2003

Colbert Martins RIC 79712003

Marcos Abramo Rle 794f2003 Solicita informações ao Sra. Ministra do Meio Ambiente
a respeito de gastos com publicidade no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente, seus Órgãos da
Administração Direta e Indireta, suas Agências,
Empresas e Autarquias.

Marcos Abramo RIC 795/2003 Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda a
respeito de gastos com publicidade no âmbito do
Ministério da Fazenda, seUS Órgãos da Administração
Direta e Indireta, suas Agências, Empresas e
Autarquias.

Marcos Abramo RIC 796/2003 Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda a
respeito de gastos .com· publicidade 1'\0 âmbito do
Ministério da Previdência Social, seus Órgãos da
Administração Direta e Indireta, suas Agências,
Empresas e Autarquias.
Sugere ao Ministério dos Transportes a implementação
de Melhoramentos de Terminais Fluviais nos Municfpios
do Amazonas.
Excetua as igrejas da aplicação dos arts. 53 a 61 do
Código Civil, Lei n.º 10.406. de 1Ode janeiro de 2002.
Altera a Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001, excluindo
os templos religiosos da exigência de Estudo de Impacto
de Vizinhança· EIV.
Institui o Dia Da Amazônia
Dispõe sobre a obrigatoriedade de Publicação de
mensagens educativas sobre os mares e os riscos do
tabaco e do álcool, em cademos e livros escolares.
Acrescenta parágrafo único ao art. 129 do decreto-lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 • Código Penal.
Revoga o art.13 da lei 9096, de 19 de setembro de
1995.
Cria o Fundo de Financiamento Habitacional para
Policiais e Bombeiros-Militares (FHBPM) de menor
precedência hierárquica e dá outras providências.
Requer ao Ministro da Justiça, Dr. MARCIa THOMÁS
BASTOS, por meio dos relatórios da Tramitação do
Processo que apura a responsabilidade do Sr. JUAREZ
TENÓRIO, pela morte prematura da jovem VERENA
CARVALHO no Estado da Bahia.

Colbert Martins RIC 798f2003 Requer ao Ministrada Justiça, Dr. MÁRCIO THOMÁZ
BASTOS Tramitação do Processo que apura as
responsabilidades pelas Escutas Ilegais de Telefones no
Estado da Bahia.

Colbert Martins RIC 79912003 Requer ao Ministérío dos Transportes, através do
Ministro ANDERSON ADAUTO, que, por meio dos
relatórios daquele órgão, .preste esclarecimentos a
respeito da Prestação de Contas do Estado da Bahia
referente a remessas de recursos para manutenção de
rodovias que tiveram seus domínios transferidos para
aquele Estàdo.

CoIbert Martins RIC 800/2003 Requer ao Presidente do Tribunal de Contas da União 
TCU, Ministro VALMIR CAMPELO, que, por meio dos
relatórios daquele órgão, preste esclarecimentos a
respeito da Prestação de Contas do Estado da Bahia
referente a remessâs de recursos para manutenção de
rodovias que tiveram seus domínios transferidos para
aquele Estado.

Vanessa Graujotin Rle 801/2003 Solicita ao Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento . informações quanto a visita do
funcionário do Serviço de Inspeção Vegetal e Animal do
Oepartament() de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) nas lavouras de saía do oeste da Bahia.
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Luiz Carlos Santos e PEe 157/2003
outros
José Divino RIC 802/2003

José Divino

José Divino

José Divino

Carlos Souza

RIC 803/2003

Rle 804/2003

RIC 805/2003

INC 859/2003

Convoca Assembléia de Revisão Constitucional e dá
outras providências.
Requerimento de Informação, ao Ministério do
Planejamento.
Requerimento de Informação para o Ministério do
Emprego.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO PARA O
MINISTRO DA AGRICULTURA.
Requerimento de Informação ao Ministério da Integração
Nacional.
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo
sugerindo gestões junto à Organização das Nações
Unidas favoráveis à implantação de tributo ambiental
Qlobal.

o SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) 
Vai-se passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Onyx Lorenzoni,
pelo PFL.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL- RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o que aconteceu aqui ontem foi umatriste e la
mentável página da história deste Parlamento.

O Governo Lula, desde o início, tem transforma
do em prática contumaz o desrespeito, sobrepon
do-se ao Regimento Interno, conseguindo, inclusive,
alterar biografias respeitáveis como a do Presidente
João Paulo Cunha, premido e comprimido pelo Presi
dente do seu partido neste plenário e pelo Presidente
da RePublica.

Houve um episódio ontem que o Brasil não co
nhece. A sessão foi suspensa já tarde da noite. A
Mesa, eleita pelos Parlamentares, virou-lhes as cos
tas. E veio a notícia de que não haveria mais votação,
porque o Governo estava aprontando, pela terceira ou
quarta vez, o texto da reforma tributária. Logo em se
guida, entra correndo no plenário um representante
da Mesa que anuncia: 'Vamos votar! O Presidente
Lula mandou votar de qualquer jeito".

Este País, chamado Brasil, mudou muito para
ter uma democracia. Não se faz democracia, construí
da no cotidiano de cada homem, de cada mulher, sem
respeito à Constituição, que vem sendo permanente·
mente vilipendiada pelo Governo Lula.

Esta Casa, para que haja equilíbrio, respeito en
tre Maioria e Minoria, elaborou o Regimento Interno,
que inspirou memoráveis Presidentes como Luís
Eduardo Magalhães, Ulysses Guimarães, que ocupa
ram a mesma cadeiraque V. Exa., dignamente, ocupa
neste momento, com bom senso, equilíbrio e acima
de tudo com respeito.

A democracia é constituída por regras e proce
dimentos que não podem ser menosprezados. Um
país não pode ser construído sob a vontade arbitrária,
tirânica e totalitária de um Presidente ou de um parti
do eventualmente no poder.

Uma PEC da magnitude da reforma tributária foi
aprovada por esta Casa em desrespeito à democracia.

Em que país organizado sob o regime democrá
tico seria aceitável, ética e moralmente, encerrar-se a
discussão na terça-feira quando nenhum Deputado,
muito menos o Relator, conhecia o teor da reforma tri
butária?

Nem na ditadura se fez isso neste plenário. E o
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez
issoontem. Quem age assim com o Parlamento é por
que o menospreza. Não é possível que o Congresso
brasileiro tenha trocado sua história de altivez, inde
pendência, compromisso com a Constituição pela
postura prostrada, de joelhos e servil.

Se ao Partido dos Trabalhadores cabe o papel
de não ter coluna nem espinha vertebral, não posso
aceitar que a maioria deste Parlamento ostente esse
papel.

Foi por essarazão que o Partido da Frente libe
rai tomou a medida extrema de, por maioria absoluta,
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sair do plenário. Estávamos dando, naquele momen
to, 2 votos "não". O primeiro à prática do Partido dos
Trabalhadores, que, ao chegar ao poder, esque
ceu-se da Constituição, da democracia e desrespei
tou de A a Z todos os princípios constitucionais.

Sair do plenário significou o ato de protesto de
um partido que temcompromisso com a democracia,
mas sabe que é minoria. Pr~víamos a derrota em de
corrência da máquina gO'lernamental;dos apoios
conquistados neste plenário à custa das emendas; do
"é dando que se recebe", nefasto à política brasileira;
da liberação reconhecida pelo Ministro José Dirceu, o
grão-duque todo-poderoso do império petista brasilei
ro. Quem manda é José Dirceu. Lula, neste momento,
é.apenasogaroto-propaganda de um Governo que
busca transformar-se num poder imperial e tirânico
neste País.

Neste plenário, a única voz que se tem levanta
do com compromisso político-partidário e cívico é o
PFL. E de que falamos, Sr. Presidente? Que estáva
mos a defender o Regimento desta Casa e a garantia
mínima de que os Deputados pudessem conhecer o
texto.

O Relator, segundo os jornais de todo o Brasil,
desconhecia particularidades do pseudo-relatório
que ele nunca escreveu. Toda a imprensa brasileira
registra a confusão e a desinformação. Qual ajustifi
cativado Governo? De que negociaram com Gover
nadores e Prefeitos. Negociaram o quê? As migalhas
dos 25%da CIDE, que, divididos pelos Estados brasi
leiros e. os 12 meses do ano, significarão algo em tor
node10 milhões pormês para cada Estado? As mi
galhas das migalhas alcançadas pelosMunicípios,·25
do 25? Nomeu Estado, ao dividirmos esse montante
entre seus 500 Municípios, haverá cidade que rece
berá 500 pilas. (como se fala na minha terra) por mês.
Quinhentos pilas por mês! Para o resto do Brasil, isso
correspondê a 500 reais.

Negociatas foram· realizadas açodadamente pelo
Governo, contra o Regimento, contra a Constituição. O
que estava sendo trocado, Sr. Presidente? A indepen
dência e a autonomia dos Estados brasileiros.

O. art. 60 da Constituição diz que não se pode
deliberar sobre proposta de emenda tendente a abolir
a formafed~rativa de Estado. Quem deu autorização
aos Governadores para venderem, por 10 milhões de
reais, em média,pormês, a independência e autono
mia dos Estados brasileiros? Nenhum dos milhões de
brasileiros que votaram em nós e. elegeram os Gover
nadoresjamaisimaginaram tal traição cometida con
tra seus Estados!

O Governo, lJábil e espertamente, conduzidos
pelo grão-duque José Dirceu, soube, na sopa de nú
meros, na distribuição das migalhas, enrolar para pre
sente um pacote tenebroso, dramático, trágico para o
futuro do Brasil.

Sr. Presidente, ontem foi uma noite triste. Nós,
da Oposição, tentamos mostrar isso ao Brasil no ato
que praticamos na Câmara dos Deputados. Tentamos
sensibilizar não apenas o País, mas as mentes e os
corações dos Parlamentares da Casa. Todos aqui são
homens e mulheres de boavontade, que possuem vi~

sões diferentes sobre os caminhos a tomar para pro
mover o desenvolvimento do Brasil. Agora, não há ca
minho por meio da tirania. Se for confirmada, em se
gundo turno, a emenda da reforma tributária, os Go
verhadoresirão setransformar, por 10 milhões de re
aismensais, em média, em gerentes da folha de pa
gamento dos seus Estados.

As Assembléias Legislativas, como a do meu
Estado, com mais de 165 anos de história, se trans
formarão em merasCâmara.s homologatórias da. de
cisão do MinistroAnt<>.nio Palocci --serão seus funcio
nários -,.que em cima.do "superconfazão", biônico,
com muito maispoder do que na época da revolução,
destruirá o paeto federativo brasileiro.

O alerta do PFL.é. cívico, responsável e em
nome da democracia. O Brasil quer democracia, não
quer tirania; quer respeitar o Presidente Lula, não um
imperador.

O SFt PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Con
cedo a palavra ao Deputado AntoniO Carlos Mendes
Thame, pelo PSDB.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
QUE, ENTREGUE À RE\fISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

o SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Mourão, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
foi eleito por milhões de brasileiros, que depositaram
nele suas esperanças de fazer as mudanças que o
País precisa. S.Exa. recebeu o apoio do povo para
transformar o Brasil e não para ser simplesmente
mais um Presidente. Muito já foi feito.
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A marca dos 8 meses do Governo do Presidente
Lula jápode ser vista em todo oPaís. Por isso, o apoio
do povo brasileiro ao Presidente ultrapassa a casa
dos 70%, e o mesmo ocorre com as mudanças e re
formas. S.Exa. já conteve a inflação, por meio de me
didas duras, é verdade, está à frente de uma política
externa que orgulha o povo brasileiro, resgatou a so
berania nacional, alocou recursos para a agricultura
familiar e o agronegócio, renegociou a dívida dos pe
quenos produtores, lançou o Plano Safra, veio pes
soalmente, com seus Ministros, a esta Casa e apre
sentou 2 importantes reformas, que marcam 2 mu
danças estruturais em nosso País: a reforma da Previ
dência e a reforma tributária.

A reforma da Previdência, depois de longos de
bates, já foi aprovada nesta Casa; agora, seguirá sua
tramitação normal no Senado Federal.

Este Plenário apreciou ontem a reforma tributá
ria, debatida na Comissão Especial, que realizou au
diências Publicas em vários Estados brasileiros. Os
setores mais organizados e representativos da socie
dade dialogaram com o Relator, Deputado Virgílio
Guimarães.

Aliás, quero aproveitara oportunidade para
cumprimentar, saudar e elogiar o trabalho do Relator,
companheiro da minha bancada, Deputado Virgílio
Guimarães, que com paciência ouviu todos e com
competência formulou seu relatório.

A Oposição está criticando. É normal. Estão fa
zendo seu trabalho, que é fazer críticas ao Governo. O
PFL, ontem, participou do debate, obstruiu o quanto
pôde, mas, ao final, se retirou. Todos fazíamos as
contas de que teríamos 420 ou 415 votos; outros
apostavam em 308 votos. Tivemos exatos 378 votos.

Criticam o Presidente Lula por estar conversan
do com Governadores e Prefeitos. Ora, se o Presiden
te está fazendo uma reforma tributária, não dialogará
com Governadores? Há 27 Governadores que repre
sentam a Federação, legitimamente eleitos pelo povo
brasileiro e que defendem os interesses dos seus
Estados. Fazer política é dialogar.

Se o Presidente Lula tivesse feito um tijolão,
mandado para esta Casa e aprovado goela abaixo, o
PFL se retiraria do plenário do mesmo jeito, porque
alegaria que o Presidente não dialogou com ninguém.
O Presidente fez o diálogo. Está correto, bem como
nosso Relator, Deputado Virgílio Guimarães, o Presi
dente da Casa e todos os Líderes que se sentaram
para negociar.

Quero também, da tribuna desta Casa, elogiar a
postura que adotou o PSDB, que vem fazendo oposi-

ção ao Presidente Lula, mas manteve suas críticas e
seu posicionamento. Votou contra, mas se manteve
noplenário. É no Plenário o local dos debates e onde
se decidem os rumos que se deseja para essa impor
tante reforma.

Ora, aqueles que desejam criticar fiquem à vonta
de, têm todo o tempo, mas não vamos perder tempo. A
verdade se imporá por si mesma. Não há como negar
que a reforma tributária reduz impostos. Aqueles que in
sistem em dizer que aumenta estão fazendo politica
gem. Ela reduz a carga tributária, desonera as exporta
ções, reduz as alíquotas do ICMS, o que favorece a vida
da União e dos Estados, e os impostos sobre os produ
tos da cesta básica. Essa é uma medida de grande al
cance social. Eu ousaria dizer que, se na reforma tribu
tária houvesse apenas essa mudança, a redução dos
impostos dos produtos da cesta básica, já valeria a
pena fazê-Ia, pois beneficiaria milhões de brasileiros,
pais e mães de família que vão aos supermercados
comprar produtos básicos para se alimentar.

Na medida em que a reforma reduz impostos,
atinge diretamente a população excluída e a de baixa
renda. Éclaro que aqueles que fazem oposição estão
até ironizando, fazendo galhofa do chamado espetá
culo do crescimento, que chegará. Aí quero ver como
se posicionarão.

Sr. Presidente, já disseram tanta coisa do Presi
dente Lula: que S.Exa. ganharia, mas não governaria;
que não sabia falar inglês; que ninguém iria respei
tá-lo no exterioL Pois bem. Todos esses tabus estão
caindo um após o outro pela prática, pela ação con
creta e por políticas corretas. O mesmo ocorrerá com
milhões de servidores públicos que hoje ainda não
compreendem a reforma da Previdência. Eles have
rão de compreendê-Ia. Aqueles que hoje se opõem à
reforma tributária haverão de compreendê-Ia pela
prática, porque o povo brasileiro demonstrará clara
mente seu apoio. Virão o crescimento e a geração de
empregos, e o nosso País retomará, tenho certeza, o
caminho do crescimento com justiça social e redução
das desigualdades sociais e regionais.

SL Presidente, sou da região amazônica, do
Estado do Acre, e tenho absoluta segurança que o
Governador do nosso Estado, Jorge Viana, participou
dessas negociações. S.Exa. estava à frente dos deba
tes, dialogando com o Presidente Lula. Tenho certeza
de que jamais o nosso Governador assinaria qual
quer reforma que prejudicasse o povo acreano. Ne
nhum Governador assinaria medidas que prejudicas
sem o povo do seu Estado.
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Por isso, estamos de cabeça erguida. Votamos
favoravelmente à reforma tributária. Os destaques se
rão votados na semana que vem.

Acredito que esta Casa, mais uma vez, dará de
monstração de grandeza e de que. o Brasil precisa
mudar. Alguns setores desejam mudanças, falam de
las, desde que não os atinjam. Não há mudanças sem
atingir interesses. Não existem transformações socia
is que deixem a situação do mesmo jeito. Alguns que
rem que tudo continue do mesmo jeito porque estão
apostando no fracasso.

Tendo à frente o Presidente Lula e seu Governo,
faremos as mudanças necessárias para construir um
Brasil mais solidário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Raimundo Santos,
pelo Bloco Parlamentar PUPSL. S.Exa. dispõe de 10
minutos.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, gostaria de registrar minha
alegriapor falar nesta noite sob a Presidência do Depu
tado Valdenor Guedes, do Pará, ilustre representante
do vizinho Estado do Amapá, um amazônida do roxo,
segundo meu companheiro do Pará, Deputado Nicias
Ribeiro, que certamente tem prestado inestimáveis ser
viços ao País por sua experiência e labuta nestaCasa.

Sr. Presidente, registro que o PL, no meu Esta
do, o Pará, está regozijado pela eleição do seu novo
Diretório Estadual, ocorrida no sábado passado, dia
30 de agosto. Foi eleito Presidente danova Executiva
no Paráojornalista e empresário Ronaldo Maiorana,
jovem empreendedor que setem revelado um grande
líder à frente da família liberal paraense, permitindo a
manifestaçãodetnocrática de todos os presentes nas
reuniões.·partidárias, independentemente de possuí
rem mémdatoseletivos, serem apenas militantes ou
simpatizantes do partido.

Ronaldo Maiorana tem desempenhado papel fun
damental para impulsionara unidade, o fortalecimento e
a ampliação do PL no Pará, graças à sua simplicidade,
moderação, inteligência, lucidez, dinamismo e correção,
que marcam sua personalidade e suas ações. Minhas
congratulações ao novo Diretório Estadual do PL no
Pará. Para mim é uma honra participar de sua Executiva
Estadual, ao lado de Michel Dib Tachy, nosso Primeiro
Vice-Presidente, também um grande guerreiro na cons
truçãohistóricado PL /'lo Estado.

Cumprirnentotodos os integrantes do PL no
Pará que, ao elegerem Ronaldo Maiorana Presidente

regional, abriram caminho para uma vitoriosa partici
pação do partido nas eleições municipais de 2004 em
nosso Estado.

Quero registrar também que o Presidente do Di
retório Nacional do PL, Deputado Valdemar Costa
Neto, veio ao encontro do crescimento do partido e
com o Diretório Nacional do PL decidiu deixar a crité
rio dos Diretórios Regionais a busca de alianças as
mais adequadas paraa consecução dos objetivos de
expansão do partido em cada região.

Dessa maneira, congratulo-me com o Deputado
Valdemar Costa Neto, pela sua posição de apoio ao
nosso partido em todo o País, particularmente no
Pará, onde, de forma permanente e cotidiana, tem es"
tado em contato com os integrantes do partido do
nosso Diretório. S.Exa. nos passa orientações, é soli
dário e mostra sua preocupação com ó crescimento
do partido e do Brasil, tanto em termos de produção,
como em termos de democracia e cidadania. O Parti
do Liberal participou de uma coligação que elegeu o
PresidenteLula e certamente está solidário com este
Governo na busca de alternativas, de mudanças, de
transformações da nossa sociedade.

Nesse sentido, Sr. Presidente, registro que o
Partido Liberal não vai, em nenhum instante,furtar-se
a seu papel, nesta democracia, de ver nosso País
num patamar mais elevado no plano mundial, de ten
tar resgatar a tremenda dívida. social da União para
com cada Estado e Município da Federação.

A minha Qfatidão, porta.nto, ao Presidente Val
demar Costa Neto e ao Líder que me cedeu este es
paço para que, no período de Comunicações Parla
mentares, eu possa registrar queno Pará nosso parti
do está imbuído de sentimentps qUesetÊ~m espraiado
em todas as suas lideranças pelo País. Desejamos
ver o Brasil avançar, não apenas no crescimento eco
nômico, na produção agropecuária, na educação e na
saúde, mas também no resgate da cidadania.

Neste. fim de tarde, agradecemos rnais uma vez
ao Deputado Inácio Arruda, Líder do pedoB, que ti
nha primazia para falar, masced~u genlilmente este
tempo para que.eu pudesse antecipadamente apre
sentar minha comunicação, já que. estpu indo direto
ao aeroporto. Vou ao Pará CUmprir minha missão no
Estado, reunir-me com os companheiros doPL, dis
cutir os problemas de cada Münicípio,cLlidar dos des
tinos desta Nação.

Parabéns, Deputado Valdenor GU1sdes.V.Exa.
tem me dado a alegriade ser seu companheiro nes
ta Casa. Jenho visto sua grande e incansável luta a
favor do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Esta

Casa agradece a V.Exa. o. grande pronunciamento,
Deputado Raimundo Santos.
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O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Con- meira vez foi seqüenciado o código genético de uma
cedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda, bactéria responsável por uma praga agrícola - o que
para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB. eleva o Brasil à condição de vanguarda no estudo ge-

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Como nético de organismos causadores de doenças em
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. plantas. Já vem sendo, por outro lado, desenvolvidas
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna da Casa neste mo- pesquisas na área· do seqüenciamentogenético do
mento para registrar a busca do povo nordestino pela câncer, da cana-de-açúcar e de pragas agrícolas,
forte integração com este País continental. além de doenças tropicais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Capital Hoje existem cerca de 8.500 grupos de pesqui-
do Estado do Ceará - Fortaleza sedia a maior feira sas em biotecnologia registrados no Diretório dos
brasileira de fruticultura, floricultura e agroindústria, a Grupos de Pesquisa, no Brasil. Esses grupos mobili-
FRUTAL 2003, que neste ano completa 10 anos e a zam 4.700 pesquisadores, e cerca de 11.515 estu-
498 Reunião da Sociedade Interamericana de Horti- dantes e estagiários a eles associados.
cultura Tropical. A EMBRAPA, uma empresa genuinamente bra-

A FRUTAL já faz parte do calendário dos gran- sileira, é símbolo de competência científica no mundo
des eventos realizados no Brasil, além de mobilizar os inteiro.
setores produtivos, técnicos e cientistas que atuam Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, motivado
nos vários ramos da cadeia produtiva deste importan - pelo expressivo desenvolvimento dos agronegócios da
te agronegócio. A FRUTAL é um movimento genuina- fruticultura, f1oricu~ura e agroindústria no Brasil, e espe-
mente cearense e nasceu durante uma reunião do cialmente no Estado do Ceará, o Instituto de Desenvol-
Pacto de Cooperação em 1994. vimento da Fruticultura e Agroindústria - FRUTAL, ten-

Hoje· já colhemos os bons frutos da FRUTAL, do à frente o Sr. Euvaldo Bringel, visionário e obstinado
pois, se compararmos os anos de 1998 e 2003, as ex- por essa área, decidiu, em 1999, criar o troféu Mérito da
portações cearenses de frutas registraram um au- Fruticultura Cearense, para premiar aqueles agentes da
mento de mais de 1.700%. O volume de exportações cadeia produtiva que se destacaram na consolidação,
de frutas frescas passou de 800 mil dólares, em 1994, na expansão e no aprimoramento de suas atividades e
para 16,8 milhões de dólares, em 2002. E a exporta- que contribuíram com ações concretas para o progres-
ção de flores, que não existia, chegou a um montante so significativo do setor.
de 447 mil dólares em 2002. Essa outorga aumenta a responsabilidade dos

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil agraciados com o setor e com o desenvolvimento do
nunca deixou de executar, por incapacidade técnica, País, pois na contramão do modismo internacional,
uma decisão que o Estado ou a elite tenham tomado. que cada dia fecha mais os caminhos para a constru-
Produzimos bens complexos, como aviões; multipli- ção de um projeto nacional de desenvolvimento para
camos várias vezes nossa produção de petróleo sub- os países periféricos, o Brasil demonstrou querer ser
marino, assumindo a liderança mundial nessa área de um país socialmente justo e integrado de forma sobe-
ponta; fizemos a adaptação genética de plantas de rana na comunidade internacional, capaz de crescer
clima temperado à ecologia dos trópicos; desenvolve- gerando emprego e oportunidade para o exercício de
mos um combustível renovável alternativo à gasolina, nossa capacidade inovadora e empreendedora.
e poderíamos ter feito o mesmo com o diesel; assu- A grande contribuição que a FRUTAL 2003 pode
mimos a equação econômica da indústria mundial do e deve dar nesta nova etapa que o Brasil atravessa é
papel, desenvolvemos a melhor automação bancária. apontar novos rumos e alternativas que permitam ao

O País tem desenvolvido uma ciência de qualida- País crescer de baixo para cima e de dentro para fora,
de internacional em diversas áreas, e ainda assim te- reduzindo as graves disparidades regionais e sociais,
mos enormes problemas quando se trata de aplicações elevando nossa capacidade produtiva, satisfazendo
inovadoras de tecnologia. Por outro lado, no Brasil, as necessidades dos excluídos e dos trabalhadores,
quando há recursos para fomento, tem-se demonstrado substituindo de forma competitiva as importações e
que podemos fazer ciência competitiva, de qualidade ampliando nossas exportações.
comparável, e em temas de interesse nacional. Para mim foi uma honra ser agraciado com a

Apenas 15 grupos de cientistas em todo o mun- mais alta comenda da fruticultura cearense e compar-
do são capazes de seqüenciar o genoma completo de tilhar este prêmio na categoria Instituição com o De-
um ser vivo, entre eles, o grupo brasileiro; e pela pri- partamento Nacional de Obras Contra as Secas
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(DNOCS), a Universidade do Semi-Árido, representa
do pelo Diretor-Geral Sr. Eudoro Walter de Santana.

Na categoria Produtor, o mérito é do fruticultor
Fábio Régis Albuquerque, de Missão Velha, no Cariri,
região que poderá ser seguramente uma nova Canaã
bíblica - onde escorrerão o leite e o mel.

Na categoria Organização dos Produtores, o
troféu foi destinado à Cooperativa de Produtores de
Coco de Paraipaba, pelo seu exemplo de obstinação
e competência nagestão e organização de pequenos
e médios produtores de coco.

Registro também o Prêmio Especial dos· 10
anos de FRUTAL ao pioneiro da. fruticultura irrigada
no Nordeste, Sr. Geraldo Rola, em reconhecimento à
sua contribuição e exemplo de crença de que a fruti
cultura no Nordeste, com tecnologia e investimentos,
pode se tornar um grande negócio e aumentar as divi
sas para o nosso País.

Evento como a FRUTAL 2003 reafirma minha
confiança. no presente e em um futuro melhor para
nosso País.

Obrigado.
aSR.PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Con

cedo a palavra ao Deputado Antonio Nogueira, que
dividirá o tempo do PT com o Deputado Zé Geraldo.

aSA. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, é uma satisfação
vê-lo novamente. na presidência dos trabalhos, Depu
tado que muito bem representa o Estado do Amapá.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últi
mos dias,o Ministro-Chefe da Casa Civil, companhei
ro JoséDirceu, vem sofrendo acusações descabidas
por parte de membros da Oposição, do Judiciário, da
imprensa e até de membros de nosso partido.

Acusam-nQ de centralizador, de praticar o stali
nismo,de concentrar muito poder em suas mãos e de
que suas ações não diferem em nada daquelas de go
vernospaSsados.

Ora, .Sr. Presidente, um homem na posição do
companheiro José Dirceu, pela importância que adqui
riu no momento presente, com certeza será alvo de im
putaçõescomoas que está sofrendo. Contudo, perti
nente é demonstrar o grau de injustiça e de precipitação
que e$;lsacusações trazem. A trajetória política desse
mineiro-paUlista não deixa dúvidas de seus compromis
sos corri os grandes anseios de sociedade.

José DircElu foi expressivo líder estudantil, peça
importantee.corajosa no processo de resistência ao
regimemHitar. Quando presidiu nosso partido, foi o
grande responsáVel pelo salto do PT rumo à moderni
zação, à democratização de suas instâncias e ao

aprimoramento da sintonia da instituição com os reais
anseios populares. A partir de sua gestão, o PT cres
ceu em tamanho e, principalmente, em qualidade.

Ao companheiro José Dirceu, Sr. Presidente, foi
delegada a responsabilidade da condução da apaixo
nante e vitoriosa campanha presidencial do companhei
ro Lula. Depois de eleito, eu mesmo pude testemunhar
seu empenho na construção de um Governo moderno,
eficiente e com garantia de governabilidade.

No atual processo de reformas, Dirceu está ten
do papel fundamental, conduzindo negociações, con
versando com todos, ajudando na tomada de deci
sões, levado por princípios morais e éticos, que sem
pre pautaram sua trajetória política.

Por tud~ i$so, Sr.President~, José Dirceu tor
na-se imprescindível. A S.Exa. deve ser creditado boa
parte do sucesso de nosso Governo, não somente
por sua inteira dedicação, mas fundamentalmente por
sua eficiência e espírito de liderança, constituindo-se
num grande réalizador.

Personalidades como esta aparecem na cena
política detemposElm tempos, e alguns, apressada
mente, tratam de tentar ofuscar seu brilho. Talvez
para impedir ou retardar os avanços. E os mesmos,
em caso de riãohaver <:tvanços, tratariam de nos ta
char de inábeis e isolados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, do
Partido dos Trabalhadores, e a grande maioria da so
ciedade brasileira sabemos da importância do com
panheiro JoséDirceu. Estamos aqui para lhe prestar
apoio e solidariedade, colocando-nos à disposição
para contribuir dom mais avanços para o Brasil.

Era o qUe tinha a dizer.
O SA. PRESIDENTE (ValdenorGu1edes) - Para

completar o tempo destinado ao Partido dos Traba
lhadores, conçédo a palavra ao nobre Deputado Zé
Geraldo.· S.Exa.dispõe de 5 minutos.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA Sem revisão do
orador.) - Sr. Presiçfente, Sras. e Srs. Deputados,
agradeço ao companheiro do Amapá a gentileza de
partilhar comigo o ternpo do partido. Quero aprovei
tá-lo para fazer rápido comentário sobre a audiência
que tivemos~ juntamente c()m •representantes da
ELETRONORTE, coma Mini~tradeMinas e Energia,
Dilma Rousseff. Participaram também Senadores,
Deputados Federais e Estaduais do Pará.

Sr. Presidente, o tema em debatefoi a Hidrelétrica
de Belo Monté,projetadaparaserconstruída na Ama
zônia..Tem .havido·· inÚmeras .tnanifElstaçõEls na região
pela forma como o projeto está sendo conduzido.
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Os estudos foram paralisados, a pedido do Mi- Portanto, Sr. Presidente, quero registrar mais
nistério Público Federal, em razão de irregularidades uma vez a audiência que tivemos com a Ministra de
ocorridas na contratação da empresa construtora. Minas e Energia.
Durante a audiência, concordamos em retomarestu- Obrigado.
dos feitos em toda a bacia do Xingu, no Pará. Somen- O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
te depois do resultado, seria iniciada a construção da palavra pela ordem.
barragem. Será analisada a possibilidade de constru-
ção da barragem e de redução de suas proporções. O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem

V.Exa. a palavra.
Somente depois, o projeto seria apresentado à socie-
dade. O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or-

Entendemos que o País precisará de energia a demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu-
partir de 2008 ou 2010. Até 2007 está descartada tado Valdenor Guedes, depois da fala do ilustre Depu-
qualquer possibilidade de apagão. A Amazônia, com tado Zé Geraldo, do PT do Pará, não poderia - e peço
seus grandes rios, apresenta-se como grande fonte permissão a V.Exa. - perder a oportunidade de con-
geradora de energia para todo o Brasil, mas não po- gratular-me com S.Exa. pelo seu pronunciamento,
demos permanecer com os modelos implantados no quando enfoca que se reuniu com a Ministra de Minas
passado, que geraram dificuldades e sofrimento para e Energia e com o pessoal da ELETRONORTE para
as famílias da região. retomar os estudos da Hidrelétrica de Belo Monte.

Portanto, o Brasil tem o compromisso de daqui Este é o projeto hidrelétrico mais perfeito e belo da
para a frente rediscutir os grandes projetos que já es- história da engenharia mundial.
tão instalados na Amazônia e de construir novos, com Essa hidrelétrica produzirá 11 milhões de quilo-
a participação da sociedade civil organizada, que tem watts, com um lago pequenino de apenas 400 quilô-
proposições para contribuir com o debate, e que quer metros quadrados de área. Meu caro Deputado, esse
desenvolvimento sustentável, humano. O País não lago, que ficará cheio todo o tempo, é exatamente a
pode continuar como produtor de matéria-prima. Não área que fica alagada todos os invernos de cada ano.
podemos continuar produzindo energia e a maioria do Devido à engenharia usada para sua construção, a hi-
povo do interior da Amazônia sem energia. drelétrica produzirá energia na usina ao valor de 11

Para se ter uma idéia, no Brasil hoje há 20 mi _ dólares o megawattlhora.
Ihões de pessoas que não têm energia elétrica em Depois dessa energia ser injetada no sistema
suas casas. E 80% dessas pessoas estão na Região interligado do Brasil e percorrer quase 5 mil quilôme-
Norte, mais precisamente no Pará e no Maranhão. E, tros para chegar em São Paulo, ela terá o custo de 25
desses 80% que estão na Região Norte, 80% moram dólares megawattlhora.
na área rural. Hoje, o custo da energia em São Paulo é da or-

Deixamos muito claro para o Ministério de Minas e dem de 42 dólares o megawattlhora, infelizmente.
Energia que nós também queremos ver um programa Houve muita discussão, e acabou-se politizando a
de energização para a Amazônia, que possa diminuir o idéia da construção de Belo Monte. O Ministério Públi-
prazo proposto pela ELETROBRÁS para a distribuição co achava que iria secar o Rio Xingu, numa área onde
de energia a todas as residências. Ao invés de até 2015, existe uma reserva de índios, e que isso poderia pre-
esse prazo seria antecipado para 2008, com a participa- judicar aquela reserva indígena; o acabou atrasando
ção dos Estados e dos Municípios. o início das obras. Há um prejuízo da ordem de 100

Portanto, foi uma reunião produtiva, em que o mil dólares a cada semana, pelo atraso da construção
movimento social, os Parlamentares e o Governo re- dessa hidrelétrica, que será uma nova Itaipu, na volta
f1etiram sobre a questão. Buscaremos, então, os mei- grande do Xingu.
os para continuar os estudos e, a partir deles, real- Mas o importante, meu caro Presidente, é que
mente construirmos, se foro caso, hidrelétricas para esses estudos já estão concluídos. A bacia do Xingu
gerar energia, mas também desenvolvimento para o foi estudada na época do Presidente Emílio Garrasta-
povo que mora naquela região. zu Médici pela ELETRONORTE. Naquela época, fize-

Para se ter uma idéia, nos últimos 30 anos, a ram o levantamento de toda a bacia do Rio Xingu,
Rodovia Transamazônica, que só no trecho de Mara- que, aliás, é a maior bacia hidrelétrica do planeta. Adi-
bá a Itaituba tem 1.000 quilômetros, está praticamen- ante de Belo Monte, acima da cidade de Altamira,
te intrafegável no período de sol. Imaginem como fica está planejada a construção de uma outra hidrelétri-
a situação daquele povo no período de chuva. ca, chamada Altamira, de 6,5 milhões de quilowatts.
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Vai-se usar a técnica de vasos comunicantes. Com a
construção dessa hidrelétrica, somada aos 11 mi
lhões de Belo Monte, vamos produzir, na volta grande
do Xingu,17,5 milhões de quilowatts. Isso equivale,
Sr. Presidente, à produção da usina hidrelétrica das
Três Gargantas, na China, que vai levar ao fundo cida
de de 600.000 habitantes-até o lugar onde teria nas
cidoBuda será alagado -, para a geração de 17 mi
lhões de quilowatts.

Então, este é o motivo de congratular-me com o
Deputado Zé Geraldo, do PI. Quero cumprimentar o
Governo do Presidente Lula, a Ministra das Minas e
Energia, porque afinal despertaram para apressar a
construção da Hidrelétrica de Belo Monte, objetivan
do suprir a necessidade de energia elétrica do Brasil
no ano de 2007.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunida
de, mas não poderia deixar de expressar a alegria
deste paroara, feliz por ver o Brasil começar a explo
rar seus potenciais hidrelétricos.

O SR. MILTON CARDIAS- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MILTON CAROlAS (PTS - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, fiquei fascinado com a explanação
do colega, que nos trouxe um conhecimento magnífi
co sobre energia elétrica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a prosti
tuição e o tráfico de crianças e mulheres para sua ex
ploração sexual são fenômenos que estão adquirin
do, por desgraça, dimensões alarmantes em nosso
País. A proliferação em nossa sociedade dessas no
vas formas de escravidão constitui para nós motivo de
grave preocupação, que somente será dissipada
quando o ser humano valorizar-se como criatura de
Deus e aceitar a demonstração do seu grande amor.

Particularmente, o tráfico de mulheres é um dra
ma moral e humano que afeta toda a sociedade. Pri
vadas de todas as garantias e direitos, muitas são en
tregues, aproveitando sua situação de pobreza e de
pendência, a casamentos servis e são introduzidas
nas redes que controlam o lucrativo negócio da prosti
tuição.

Percebe-se claramente, Sr. Presidente, que a
primeira causa do ingresso dessas mulheres na pros
tituição é a pobreza, pois, impedidas de satisfazer
suas necessidades vitais, vêem-se obrigadas a ga
nhar a vida dessa maneira.

Podemos citar como outra causa determinante
a sociedade consumista em que vivemos, dominada
pelas leis do mercado, e a banalização da sexualida
de. Essas circunstâncias são aproveitadas por pesso
as sem escrúpulos para organizar a vergonhosaativi
dade do tráfico de mulheres, e até de crianças, para a
prostituição.

Entre outras causas, não podemos deixar de fa
lar do "cliente" como fator chave. Sempre se fala das
vítimas e dos traficantes e se esquece que o "cliente"
é. um colaborador fundamental para manter esse de
gradante negócio.

Mas também há uma certa tolerância social e le
gai com as redes de tráfico e prostituição. Os meios
de comuniqação e as modernas tecnologias como a
Internet, ao mesmo tempo que desempenham a tare
fa de informar e denunciar essas situações degradan
tes da pessoa humana, contribuem, também, para fa
vorecê-Ias mediante a publicidade, os anúncios de
ofertas sexuais e a pornografia, e se convertem, em
função dos ganhos obtidos, em cúmplices deste mer
cado de seres humanos. Seria um bom sllntoma de re
cuperação moral cuidar deste tipo de mensagens que
circulam portão poderosos meios de comunicação.

Entendemos quea opinião Publica precisa rea
gir suficientemente ante essa miséria humana, pois a
vida cotidiana dessas pessoas é, em muitos casos,
mais grave que a antiga escravidão. Não é raro que
permaneçam presas nos lugares onde exercem a
prostituição, e que vivam privadas de documentação,
o que as faz irrelevantes para a sociedade.

E quando essas mulheres ou crianças, escravas
da prostituição, marginalizadas, decidem retornar a
uma vida digna e livre, seu caminho de volta está cheio
de dificuldadespela coação das redes da prostituição
e, mais, por não terem conquistado lO sonho do
bem-estar. São comuns Os casos constatados de sé
rios problemas psicológicos provocados. pelos trau
mas emocionais e pela experiência vivida.

A prostituição e o tráfico de crianças e de mulhe
res, propiciado por uma cultura exploradora e materia
lista, que esquece o caráter sagradoea dignidade da
pessoa humana, criada à imagem e semelhança de
Deus (Gene 1,27), é uma das mais escandalosas for
mas de redução do ser humano a mera mercadoria.

Fatalmente esta flagrante injustiça destrói os va
lores éticos de nossasociedade, pois um ser humano
jamais poderia ser tratado como. mercadoria, um ob
jeto utilizável, um instrumento de satisfação, como
uma coisa!
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Infelizmente, Sr. Presidente, nobres pares, com
todas essas evidências e ponderações, somos sur
preendidos nesta Casa, que deveria amparar, acolher
e prover um escape digno para essas pessoas, com
projetos de lei que vêm incentivar a até regulamentar
a prostituição como uma profissão. E o incrível é que
tais proposições encontrem apoio no Governo, que
através do Ministério do Trabalho publicou atos carac
terizando tal profissão, que constitui uma vergonha e
uma afronta moral ao povo brasileiro.

Não podemos ser coniventes com tais inconse
qüentes. Imaginem, Srs. Deputados, se num amanhã
bem próximo V.Exas. ouvirem de suas filhas de tenra
idade, adolescentes ainda, a afirmação de que quan
do crescerem serão exímias ou prósperas prostitu
tas? Ou que farão um curso de aperfeiçoamento para
a profissão que escolheram quando ainda eram crian
ças? É uma observação forte, mas que faço para que
acordemos para nossa realidade se proposições com
este teor tiverem o apoio deste Parlamento.

Quero insistir na urgente necessidade de edu
car nossas crianças numa cultura assentada firme
mente em valores morais como a dignidade insubor
nável do ser humano e o respeito a seus direitos; de
incentivar projetos voltados para a educação cristã,
com oportunidades de emprego e realizações pesso
ais dos nossos jovens, para que quando crescerem
possam continuar integrados na sociedade, como
verdadeiros cidadãos de bem, e aptos a continuar
combatendo imoralidades como a prostituição.

Que Deus, pelo seu grande amor e misericórdia,
nos ajude· abençoando nossas famílias, os lares do
povo brasileiro e todos aqueles que buscam e guardam,
com zelo e fé, os preceitos cristãos, sustentáculos ina
baláveis de uma sociedade justa, próspera e feliz.

Muito obrigado.
O SR. VIGNATTI- Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. VIGNATTI (PT - SC. Pela ordem. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ouvindo recentemente as comunicações do
PFL e do PSDB sobre reforma tributária, não poderia
deixar de falar sobre esse assunto, tendo em vista
que acompanho há anos esse processo e sei da sua
necessidade.

O Governo Lula tirou o Brasil da beira do abis
mo. Pegamos o Brasil com uma inflação de final de
ano de 3,2%, que poderia chegar a 40%. Faltavam 11
centavos para o dólar chegar ao patamar de 4 reais. O

Risco Brasil estava quase em 3.000%. O País estava
à beira do abismo. Conseguimos tirá-lo.

Mas há gente que não quer que o tiremos do
atoleiro. O Brasil tem de voltar a crescer, gerar empre
go, ser próspero, não tem mais que adotar política de
interesse dos banqueiros. Aqueles que são contra a
reforma tributária querem continuar com o desempre
go no Brasil e ver o mercado especulativo mandar
neste País.

Vamos desonerar a produção para gerar empre
go. Vamos simplificar a carga tributária, para não ha
ver evasão fiscal. Vamos criar tributos sobre grandes
fortunas, que até hoje não foram tributadas.

Quem está contra a reforma tributária faz parte
dos aliados daqueles que nunca pagaram imposto
sobre grandes fortunas e vêm a esta tribuna fazer a
defesa dos banqueiros e dos grandes capitais que
acumularam fortunas neste País e não pagam tributo.

Não terá mais COFINS cumulativa. O povo bra
sileiro poderá ter uma cesta básica mais barata e
comprar remédio de uso contínuo sem imposto.

A reforma tributária foi feita para a sociedade
brasileira, não para mim, para o Governo Federal,
para os Governadores ou para os Prefeitos. A receita
Publica brasileira aumentará se tivermos crescimento
econômico, se aumentarmos o PIB, o que o País não
teve nos últimos anos, porque o endividamento brasi
leiro interno e externo consomem hoje nossa receita
Publica. Temos que ter crescimento econômico e in
dustrial para gerar emprego.·E se aumentarmos nos
sa balança comercial, o Brasil será competitivo.

Com o superávit de 13·bilhões da balança co
merciai, não precisaremos pegar esse recurso do
FMI. Vamos desonerar a exportação e, de fato, cres
cer. Mas temos que crescer para termos produtos
para exportar e alimentar os mais pobres que não co
mem no País. Épreciso que todos comam e se vistam
melhor. Para isso precisamos desonerar de fato a fo
lha de pagamento e a produção nacional.

Repito, a reforma tributária é para a sociedade
brasileira e não para meia dúzia de pessoas, nem
para banqueiros, nem para o FMI, nem para quem
sempre lucrou com a evasão fiscal no País.

O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Valdenor Guedes) - Tem
V.Exa; a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
PAES LANDIM QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.
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o Sr. Valdenor Guedes, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência" que é ocupada pelo Sr. Antonio
Nogueira, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Nogueira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Valdenor Guedes,que
falará pelo PP. S.Exa. dispõe de 10 minutos.

O SR. VALDENOR GUEDES (PP - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Antonio
Nogueira, digno representante do Estado do Amapá,
temos em nossas mãos uma Ação Direta de Inconsti
tucionalidade - ADIN, proposta pelo Procurador-Ge
rai da RePublica, referente ao servidor público, que
nos causou imensa preocupação.

Ela está muito bem fundamentada no art. 103,
inciso IV, da Carta Magna. Em face do caput do art.
243 da Lei nÓ 8.112, legislação conhecida por todos
nós, servidores públicos, que fazemos parte do Regi
me Jurídico Único, em seu entendimento, o dispositi
vo contraria frontalmente o disposto no art. 37, inciso
" da mesma Carta.

Passo a ler o caput do art. 243 da Lei n°
8.112/90:

"Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico
instituído por esta Lei, na qualidade de servidores pú
blicos, os servidores dos Poderes da União, dos
ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime
especial, e das fundações Publicas, regidos pela Lei
n° 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos
Funcionários Civis da União, ou pela Consolidação
das Leis do Trapalho, exceto os contratados por prazo
determinado, cujos contratos não poderão ser prorro
gados após o vencimento do prazo de prorrogação".

Diante desse dispositivo, todos os servidores
anteriormente regidos pela Lei n° 1.711, de 1952, ou
pela CLT passam a ser submetidos a esse novo regi
me, agora na qualidade de servidores públicos.

A contestação do eminente Procurador-Geral
está nanecessidade de concurso público para contra
tação desses servidores. Só que, à época, pelo me
nos 90% desses funcionários já haviam prestado con
curso público, mesmo no regime celetista. E esses
funcionários filiados ao INSS migraram para o regime
estatuário com aposentadorias integrais.

Vejamsó, nobres colegas, a tragédia que recai
rá sobre cerca de 650 mil servidores dos três Poderes
se essa ADlN for aprovada. Vou repetir para que os
servidores públicos brasileiros conheçam esse grave
problema porque estamos passando, e talvez passe
mos muito mais se essa ADIN for aprovada. Só no

Executivo são cerca de 560 mil pessoas. No Amapá,
Deputado Antonio Nogueira, o nosso Estado, aproxi
madamente 3.072 pessoas serão atingidas.

No nosso entendimento, a lei não retroage para
prejudicar, mas esse seria um caso.

Há de se observar também que as classes de
servidores públicos já fizeram suas contas e estão
unidas no sentido de não deixarem passar essa medi
da. Por essas contas, o Governo Federal também so
frerá forte abalo em suas contas, a partir de que, de
1990 até aqui, se deveria pagaro FGTS, que não é re
colhido no regime estatutário, além de devolver a con
tribuição previdenciáriapaga a mais pelos servidores,
haja vista que o funcionalismo contribui sobre o salá
rio integral, enquanto o INSS só recolhe até o teto pre
videnciário, hoje de R$1.863,00.

Conclamamos todos,osCongressistas, os sindi
catos, os funcionários públicos de todo o Brasil a
abraçar a causa dos.servidores públicos, para evitar
que sejam penalizados. É nosso dever'combater in
justiças.

O Amapálem o compromisso deste seu repre
sentante e donobre Deputado Antonio Nogueira, que
preside a sessão neste momento. O Brasil precisa
contar com todos nós" unidos, para que possamos re
solver mais este grave problema que aflige o funcio
nalismo público brasileiro.

Sr. Presidente, já há até decisão. O Relator, Mi-
nistro Cezar Peluso, diz: -, "

"Decisão: 1. Solicitem-se informações aos re
queridos, que deverão prestá-Ias no prazo de 30 (trin
ta) dias. Após, vista sucessiva ao Advogado-Geral da
União e ao Procurador-Geral da RePublica, para ma
nifestação no prazo de quinze dias de acordo com o
parágrafo único do art. 6° e do art. 8° da Lei n°
9.868/99".

Vejam bem, o prazo está se esgotando.

Quem são os.. requeridos? O Presidente da Re
Publica, o Advogado-Geral da União e o Congresso
Nacional.

Nobre Presidente, agora temos de trabalhar
com muita sabedoria e garra,· porque o funcionalismo
público do Brasil não agüenta mais essa pressão,
essa opressão. V. Exa. já pensou se os funcionários
que fazem parte da Lei n° 8.112 deixassem de perten
cer a ela e passassem para a CLT? Na CLT, muito em
bora se tenha direito ao FGTS, V.Exas. sabem quan
do ele vai ser pago? Daqui a 100 anos, muito distante.

Precisamos fazer com que os funcionários te
nham a resposta desejada, tenham os direitos adqui
ridos. O Presidente Lula, que tanto lutou em favor dos
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funcionários públicos, tem de olhar por eles. O Con
gresso Nacional tem de se empenhar na defesa des
ses funcionários,

Não temos culpa do que nos aconteceu. Nem
sabíamos disso. De repente, já estávamos na consoli
dação da Lei n° 8.112, aprovada no Congresso Nacio
nal e sancionada pelo Presidente da RePublica. Foi
feito o orçamento e se paga até hoje ao funcionário
público, contra quem se tenta cometer mais uma in
justiça.

Além disso, Sr. Presidente, aqueles funcionários
que passarem para o regime da CLT ficarão com séllá
rio entre 2 mil e 2.400 mil reais. Outra injustiça! Outra
preocupação.

Apelo, mais uma vez, não somente para a ban
cada do Estado do Amapá, mas também para todos
os Parlamentares do Congresso Nacional, sindicatos,
funcionários públicos, no sentido de se unirem. Temos
um processo em andamento nesta Casa e temos de
lutar para que ele não chegue a uma conclusão desfa
vorável aos funcionários públicos. Não agüentamos
mais tanta humilhação, tanta pressão sofrida não
apenas dos vários Governos passados, como tam
bém do éltual.

Tenho absoluta certeza de que o Presidente
Lula e o Ministro José Dirceu olharão com carinho
para nossa causa, que é nobre e justificável.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a
oportunidade. Entrego às mãos de V.Exa. esse pro
cesso, que merece análise cuidadosa e atenção toda
especial por parte da Casa e do Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antenor Nogueira) - Depu

tado Valdenor Guedes, a Mesa certamente recebe o
pronunciamento de V.Exa., que terá a garantia da di
vulgação nos órgãos de comunicação desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Nogueira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Elimar Máximo
Damasceno, para uma Comunicação de Liderança,
pelo PRONA.

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA - SP. Como Líder. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impressio
nante a facilidade com que algumas pessoas ou gru
pos, por ignorância ou má-fé, apropriam-se de idéias
ou de criações alheias e delas fazem uso, sem a míni
ma consideração por aqueles que as produziram,
nem por suas intenções. É uma enorme falta de res
peito, a ponto de serem necessárias leis para garantir
a propriedade e a integridade do trabalho de escrito
res, artistas, inventores e outros.

Ora, se nós, criaturas mortais, nos preocupa
mos em cuidar de nossas próprias obras, acaso não
merecerá o Senhor, que criou todo o universo, que
nos preocupemos também em cuidar das suas?

Digo isso, nobres colegas, a propósito da utiliza
ção, por movimentos que desconhecem ou deturpam
a palavra de Deus, de símbolos que Ele adotou para
mostrar a sua misericórdia e o seu amor em relação à
humanidade.

É o caso do arco-íris, por exemplo. Ensina o li
vro de Gênesis 9:8-17 que:

"Disse também Deus a Noé, e a seus filhos com
ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e
com a vossa descendência depois de vós, e com todo
ser vivente que convosco está: com as aves, com o
gado e com todo animal da terra; com todos que saí
ram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, esta
beleço o meu pacto Convosco; não será mais destruí
da toda a carne pelas águas do dilúvio; e não haverá
mais dilúvio, para destruir a terra. E disse Deus: Este
é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser
vivente que está convosco, por gerações perpétuas:
O meu arco tenho posto nas nuvens e ele será, por si
nal, de haver um pacto entre mim e a terra. E aconte
cerá que, quando trouxer nuvens sobre. a terra, e apa
recer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu
pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de
toda a carne; e as águas não se tornarão mais em di
lúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nu
vens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto
perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a car
ne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda:
Esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre
mim e toda a carne que está sobre a terra".

Verificamos, com bastante aflição, que, apesar
dessa origem sagrada, o arco-íris vem sendo utiliza
do por grupos homossexuais em suas manifestações,
que agridem a decência, a dignidade e os princípios
morais e religiosos do mundo inteiro.

Como aceitar tamanha iniqüidade se, em diver
sas passagens da Bíblia, as práticas homossexuais
são condenadas, em tudo contrárias aos preceitos di
vinos?

O tempo de que disponho para este pronuncia
mento não me permite citar tais passagens integral
mente, por isso recomendo a leitura, por exemplo, de
Romanos 1:18-32, em que se encontra o seguinte tre
cho:

"Pelo que Deus os abandonou às paixões infa
mes, porque até as mulheres mudaram o uso natural,
contrário à natureza. E, semelhantemente, também



VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Antonio Nogueira)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Nogueira) 
Encerro a sessão, convocando outra, para amanhã,
sexta-feira, dia 5, às 9h.
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os homens, deixando o uso natural da mulher, se in - damental do Programa Saúde da Família, do Sistema
flamaram em sua sensualidade uns para com os ou - Único de Saúde, não têm condição de regulamentar
tros, homem com homem, cometendo torpeza e rece- disciplinas nos seus direitos trabalhistas.
bendo em si mesmos a recompensa que convinha ao Existem agentes comunitários de saúde empre-
seu erro". gados por contratos temporários, outros por OCIPs,

Recomendo, também, a leitura do Livro de Gê- outros por cooperativas. Enfim, eles têm relações de
nesis 19:1-28, em que pode ser encontrada a narrati- trabalho muito precárias. No seminário realizado pelo
va da destruição de Sodoma e Gomorra, devicjo àim- Ministério da Saúde, com a participação do
piedade de seushabitantes, sob uma chuva de enxo- CONASENS - Conselho Nacional de Secretários Mu-
fre e de fogo, vinda do Senhor, desde os céus. nicipais de Saúde,do Conselho de Secretários Esta-

Como aceitar, pelas mesmas razões, a afirma- duais, dos sindicatos, de agentes comunitários e dos
ção do movimento denominado Nova Era de que o gestores de saúde de um modo geral, f~cou aprofun-
arco-íris representa uma ligação mental entre o ho- dada uma proposta no sentido de resolver, de uma
mem e o reino de Lúcifer e que, por isso, deve ser usa- vez por todas, o problema de170 mil agentes comuni-
do como seu símbolo? tários de saúde.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Então, estamos amadurecendo uma mudança
tados, existem aqueles que teimam em ignorar as pa- constitucional a ser submetida à apreciação desta
lavras do Criador. A verdade lhes é dada a conhecer, Casa, no sentido de permitir que os futuros agentes
mas eles a rejeitam por impiedade, por perversidade comunitários de saúde sejam contratados por proces-
ou por injustiça. Julgando"se sábios, acabam tornan- 50 seletivo público simplificado, para que se respei-
do-se insensatos. tem os critérios de moradia, de afinidade, de identida-

Portanto, nobres colegas, deixo registrado meu de com a comunidade onde o agente comunitário de
veemente protesto. É a única maneira de impedir que, saúde faz seU trabalho, incluindo também,. no Ato das
por ignorância ou má-fé, pessoas ou grupos usem, in- Disposições Constitucionais Transitórias, um disposi-
devidamente, símbolos sagrados, tão caros às tradi- tivo que absorva os atuais agentes comunitários de
ções nacionais. saúde, que já estão testados e cumprindo papel fun-

É uma questão de respeito à decência, à digni- damental.
dadee aos princípios morais e religiosos do povo bra- Portanto, neste momento em que os agentes
sileiro. comunitários de saúde do Brasil inteiro estão reuni-

Muito obrigado. dos, gostaria de dizer que existe muita receptividade
O SR. MAURíCIO RANDS _ Sr. Presidente, a essa questão, que também diz respeito à nossa po

pulação.
peço a palavra pela ordem.

Saúdo V.Exa. pela condução dos trabalhos des-
O SR. PRESIDENTE (Antonio Nogueira) - Tem ta sessão, ao mesmo tempo em que registro a recep-

V.Exa. a palavra. tividade que temos nesta Casa quanto à regulamen-
O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela or- tação de direitos dos agentes comunitários de saúde.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu- O SR. PRESIDENTE (Antonio Nogueira) - A
tado Antonio Nogueira, inicialmente, saúdo V.Exa. por Mesa parabeniza V.Exa. e os demais Parlamentares
estar presidindo os trabalhos desta sessão. que estiveram nessa reunião, mostrando que o papel

Sr. Presidente, o Deputado Paulo Rocha, o do Legislativo não se resume apenas aos debates,
Deputado Walter Pinheiro e eu participamos, hoje, de mas à busca de melhoria para nossa população na
encontro, diria, estratégico e fundamental para a saú- relação com o Executivo.
de da população brasileira. Parabéns a V.Exa. e aos demais Parlamentares

O Programa Saúde da Família, hoje com cerca que o acompanharam.
de 21 mil equipes recebendo recursos do Ministério
da Saúde, tem, na sua base, os agentes comunitários
de saúde. Esses agentes têm uma situação, na sua
relação de trabalho, muito precária e, ao mesmo tem
po, especial, porque têm de ser reconhecidos pela co
munidade. Eles entram nos lares dos cidadãos brasi
leiros. Hoje, mesmo cumprindo com essa tarefa fun-
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AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 91/03 (PODER EXECUTIVO) - Institui, na forma
do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação.
(art. 64, § 2° dél Constituição Federal): 12 /10/03.
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

PROJETO DE LEI

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 1.840/03 (PODER EXECUTIVO) - Altera a legis
laçãú tributária federal.
(art. 64, § 2° da Constituição Federal): 16 /10/03
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° com
binado com ART. 132, § 2°
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.695-Af02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a cúncessão outorgada à Rádio Cultura de
Sergipe S/A para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Aracaju, Esta
do de Sergipe.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

ND 2.699-Af02 (Comissãú de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Cultura de
Campos Novos Ltda. para explorar serviço de radio-

difusão sonora em onda média, na cidade de Cam
pos Novos, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.776-Af02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação Rádio Educativa Famí
lias Unidas, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Guanambi, Estado
da Bahia.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
ND 2.800-Af02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio FM DA Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Bataguassu, Estado de Mato
Grosso do Sul.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.869-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Rio Mar Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em on
das curtas, na cidade de Manaus, Estado do Ama
zonas.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.877-Af03 (Cúmissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Difusora Jun
diaiense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Jundiaí, Esta
do de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.887-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Cacique de Ta
ubaté Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Taubaté, Estado
de Sãú Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.900-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Panambi FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em freqüência modulada, na cidade de Panambi,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-0S

N° 2.903-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Progresso de
Juazeiro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará.
DECURSO:Aa SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-0S

N°2.904-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova. a concessão outorgada à Rádio Carajá de
Anápolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonbraemonda média, na cidade de Anápolis,
Estado de Goiás.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:8-9-0S

W2.952-'A/03(Comis$ão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática} - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Cidade de Itu
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em fnaqüêneia modulada, na cidade de Itu, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.980-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Televisão Anhangue
ra de Araguaína Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, na cidade de Aragua
ína, Estado do Tocantins.
DECUR§O: 4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 8-9-0S

N° S.054-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga. permissão à Cardoso & Fernandes Ltda. para
explorar serViço de radiodifusão sonora em freqüên
cia mpdulada, na cidade de São Miguel do Guaporé,
Estado de Rondônia.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-0S

N° S.057-'A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torgapermissão à Rede Brasileira de Rádio e Televi
são Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-

nora em onda média, na cidade de Pimenta Bueno,
Estado de Rondônia.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-0S

N° 3.091-A/OS (Comissão de Ciêneia e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Empresa de Radiodifusão Mira
catu Ltda. para.explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Miraca
tu, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:8-9-0S

N° S.119-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada; na cidade de São Sebastião da Gra
ma, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
úLTIMASESSÃO: 8-9-03

N° 3.120-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Coml.micação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à KMR ~ Telecomunicações Ltda.,
para explorarserviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Ipauçu, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-0S

N° S.121-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Real - Cafelândia FM Ltda.- ME.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüênciamodulada, na eidade de Tanabi, Estado.de
São Pa.ulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-0S

N° S.122-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Legal-Cat Catanduva Comunica
ções Ltda - ME para.explorar serviço de radiodifu
são·sonora em· freqüência modulada, na cidade de
José Bonifácio, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA·SESSÃO: 8-9-03

N° 3.12S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Alpha Comunicações de Macatu
ba S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada, na cidade de Ma
catuba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

ND 3.124-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que outor
ga permissão à Tropical do Agreste Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

ND 3.125-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão ao Sistema Regional de Comunica
ção Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Andra
dina, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.126-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio WS & AO Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Buri, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.127-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio Nossa Senhora do Socorro
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Socorro,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.128-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Exitus Sistema de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Simão,
Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.129-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que outorga
permissão ao Grupo Frajola de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Capim Grosso, Estado da Bahia.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.130-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Organização de Comunicação
Fredy Dietz Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santa Terezinha de Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.131-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão às Organizações Rio Bonito Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Itapirapuã, Estado
de Goiás.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.132-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação Dom Juvenal Roriz
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Jandaia, Estado de
Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.133-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à WEB Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Cristalina, Estado de
Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.134-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à WEB Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Cocalzinho de Goiás,
Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.135-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova0 ato que ou
torga permissão à Bentivi Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de São Vicente Ferrer,
Estado do Maranhão.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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N° 3.136-A/03 (Comissão de Ciência e lecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à RA - Sistema de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Cândido
Mendes, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.145-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Fundação Sinodal de
Comunicação para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.154-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação de Armação dos Bú
zios, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Iguaba Grande, Estado do
Rio de Janeiro.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.171-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Freqüência Brasileira de Comuni
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Guri
nhata, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 8-9-03

N° 3.172-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão ao Sistema Catedral de Comunica
ção Ltcla. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Córre
go Danta, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8~9-03

N° 3.183-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga concessão à Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Nova Brasilândia,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.184-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga concessão ao Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Paranaíta, Estado do
Mato Grosso.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.185-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga concessão ao Sistema Gois de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Terra Nova do Norte,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.186-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga concessão à Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Vila Rica, Estado do
Mato Grosso.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 8-9-03

N° 3.187-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga concessão à Vídeo Express Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.199-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Prisma Engenharia em Teleco
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Iporã, Estado do·Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.200-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Sociedade Rádio Treze de Maio
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Treze de
Maio, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 3.201-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou-
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torga permissão à Empresa de Radiodifusão Tijucas
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Tijucas,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.202-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à TV Pioneira de Mogi das Cruzes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Itaperuna,
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.205-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio FM Coronel Freitas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Coronel Freitas,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.206-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Safira Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Mamborê,
Estado do Paraná.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.207-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio Juranda FM Ltda. para ex
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Juranda, Estado do Paraná.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.208-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Aquarela FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Realeza, Esta
do do Paraná.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 76-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que outor
ga concessão à Fundação Ernesto Benedito de Ca
margo para executar serviço de radiodifusão de

sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-03

PROJETO DE LEI

N° 379-B/03 (LAURA CARNEIRO) - Institui o Dia
Nacional do Orgulho Gay e da Consciência Homos
sexual.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

N° 2.864/00 (LUIZ SÉRGIO) - Dispõe sobre o can
celamento da cobrança de valores questionados
pelo usuário dos serviços de telefonia.
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

N° 4.723/01 (JOVAIR ARANTES) - Inclui crianças
de zero a seis anos e mulheres gestantes e lactan
tes no Programa Nacional de Renda Mínima de que
trata a Lei n° 10.219, de 11 de abril de 2001.
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

N° 129/03 (PASTOR FRANCISCO OlíMPIO) - Dá
nova redação ao inciso I do art. 6° da Lei n° 5.764
de 16 de dezembro de 1971.
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMIS-SÃO - ART 54, DO RI
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado comART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E10U
INJUcRIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO; ART 202, § 1°,
DORI

N° 185/99 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Acrescenta pa
rágrafo ao art. 143 da Constituição Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALlDA-DE - ART. 164, § 10, DO RI



Dia 11, 5a·feira

Dia 10, 4a-feira

15:00 PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM)
15:25 ZONTA (PP - SC)
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(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, 16:40 NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 17:05 NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
164, § 2° E § 3°, DO RI) 17:30 BISPO WANDERVAL (PL - SP)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 17:55 CARLlTO MERSS(PT - SC)
ART.164, § 2°, DO RI 18:20 BOSCO COSTA (PSDB - SE)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Dia 9, 3a-feira
15:00 FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA)

N° 19/03 (NEUTON LIMA) - Cria o Grupo Parlamen- 15:25 WELlNTON FAGUNDES (PL _ MT)
tar Brasil - Angola.
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9·03

4. SUJEITO A. DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 1o, do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 20

(05 sessões), a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

N° 1.586/03 (HUMBERTO MICHILES) - Dispõe so
bre a competência do Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA.
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 51/03 (JOÃO CALDAS) - Dispõe sobre a rea
lização de plebiscitos para a criação dos Estados do
Aripuanã, do Araguaia, do Xingu, de Tapajós, de Ca
rajás, do Rio Negro, de Solimões, do Uirapuru, do Ma
deira e do Juruá.
DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003

Dia 5, 6a·feira

10:00 GUILHERME MENEZES (PT - BA)
10:25 MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
10:50 MILTON BARBOSA (PFL - BA)
11 :15 OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)
11 :40 CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
12:05 MANINHA (PT - DF)
12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
12:55 CLAUDIO CAJADO (PFL- BA)
13:20 BISMARCK MAIA (PSDB - CE)

Dia 8, 2a·feira

15:00 LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
15:25 PAULO PIMENTA (PT - RS)
15:50 ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
16:15 JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)

15:00 GIACOBO (PL - PR)
15:25 INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)

Dia 12, 6a-feira

10:00 CARLOS ABICALlL (PT - MT)
10:25 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
10:50 TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
11:15 AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
11 :40 ODAIR (PT - MG)
12:05 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
12:30 RUBINELLI (PT - SP)
12:55 TELMA DE SOUZA (PT - SP)
13:20 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)

Dia 15, 2a·feira

15:00 ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
15:25 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)
15:50 FRANCISCO APPIO (PP - RS)
16:15 LUIZ COUTO (PT - PB)
16:40 NELSON TRAD (PMDB - MS)
17:05 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
17:30 REINALDO BETÃO (PL - RJ)
17:55 JORGE BOEIRA (PT - SC)
18:20 LEONARDO MAnos (PV - MG)

Dia 16, 3a-feira

15:00 NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
15:25 ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)

Dia 17, 4a·feira

15:00 JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
15:25 JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)

Dia 18, Sa·feira

16:00 JANETE CAPIBERIBE (PSB -AP)
15:25 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)
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Dia 19, 68 -feira

10:00 EDSON DUARTE (PV - BA)
10:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
10:50 FERNANDO FERRO (PT - PE)
11:15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB -AL)
11 :40 MILTON CARDIAS (PTB - RS)
12:05 DURVAL ORLATO (PT - SP)
12:30 HELENILDO RIBEIRO (PSDB -AL)
12:55 COLOMBO (PT - PR)
13:20 MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)

Dia 22, 28 -feira

15:00 ANSELMO (PT - RO)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
15:50 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
16:15 SELMA SCHONS (PT - PR)
16:40 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
17:05 KÁTIA ABREU (PFL - TO)
17:30 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
17:55 CABO JÚLIO (PSB - MG)
18:20 BARBOSA NETO (PMDB - GO)

Dia 23, 38 -feira

15:00 CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)

Dia 24, 48 -feira

15:00 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
15:25 DIMAS RAMALHO (PPS - SP)

Dia 25, 58 -feira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
15:25 JAIME MARTINS (PL - MG)

Dia 26, 68 -feira

10:00 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:25 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
10:50 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
11 :15 LUCI CHOINACKI (PT - SC)
11 :40 GERALDO THADEU (PPS - MG)
12:05 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
12:30 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
12:55 MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
13:20 CHICO ALENCAR (PT - RJ)

Dia 29, 28-feira

15:00 REGINALDO GERMANO (PFL - BA)
15:25 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
15:50 JÚLIO DELGADO (PPS - MG)

16:15 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
16:40 LUCIANO ZICA (PT - SP)
17:05 VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
17:30 LUCIANO CASTRO (PL - RR)
17:55 DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
18:20 JOÃO LYRA (PTB - AL)

Dia 30, 38 -feira

15:00 RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
15:25 HOMERO BARRETO (PTB - TO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.243/02 - do Sr. Max Rosen
mann - que "introduz a hipoteca abrangente como
modalidade de garantia real e altera a redação dos
artigos 761 do Código Civil, - Lei n° 3.071 ,de 1° de
janeiro de 1916 -; 20, 30 e 59 do Decreto-Iein° 167,
de 14.02.1967; 178 da Lei n° 6.015, de 31.12.1973;
e 6° e 12 da Lei n° 8.929, de 22.08.1994."
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETIO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

08/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°; clc Art. 166)

PROJETO DE LEI N° 495/99 - do Sr. Enio Bacci
que "altera artigo 45 da Lei 6.538, de 22/06/1978,
sobre serviços postais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO
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PROJETO DE LEI N° 1.417/99 - do Sr. Fernando
Ferro- que "dispõe sobre a participação do usuário
na administração de entidades de pesquisa científi
ca e tecnológica da administração federal, direta e
indireta, o Compromisso de Desempenho e dá ou
tras providências:'
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA

PROJETO DE LEI N° 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "modifica o Decreto-Lei n° 236, de 28
de fevereiro de 1967, que" complementa e modifica
a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962/1, estabele
cendo horários específicos para a veiculação de
programas educativos./I
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD

PROJETO DE LEI N° 3.653/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos ..... que "proíbe a instalação de estações
radiobase nas proximidades de escolas e hospitais:'
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO

PROJETO DE LEI N° 6.062/02 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "dispõe sobre a divulgação de infor
mações sobre os trabalhos parlamentares nas emis
soras de televisão"
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 6.441/02 - dos Srs. Ana Corso
e Walter Pinbeiro - que "estabelece a obrigatorieda
de de estágios para os alunos do curso de Comuni
cação Social das universidades Publicas em rádios
e televisões comunitárias:'
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 447/03 - do Sr. Pedro Fernan
des - que ''veda a cobrança de débitos anteriores,
não lançados nas faturas telefônicas no prazo que
especifica, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB

PROJETO DE LEI NO 842/03 - do Sr. Hélio Esteves
- que "dispõe sobre a unidade de tempo de tarifa
ção nas chamadas originadas em telefones públicos
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO BATISTA

PROJETO DE LEI N° 1.324/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dispõe sobre o serviço disque in
formação - 102 das empresas prestadoras de servi
ços de telecomunicações."
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA

PROJETO DE LEI N° 1.483/03 - do Sr. José Rajão
- que "institui o número nacional de emergências e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI NO 1.501/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dispõe sobre a propaganda comercial
voltada para a concessão de empréstimos à pessoa
física e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiçÕeS ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.184/01 - do Sr. Fernando
Coruja - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de in
c�usão dos números de telefone do Procon e da
Anatel nas contas de telefonia fixa e móveJ:' (Apen
sado: PL 6465/2002)
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.952/99 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dispõe sobre os incentivos fiscais
para investimentos em projetos de pesquisa e de
senvolvimento tecnológico de empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações no Brasil:'
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI N° 5.013/01 - do Sr. João Caldas
- que "acrescenta o parágrafo único ao art. 3° da lei
9472, de 16 de julho de 1997." (Apensado: PL
5595/2001)
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N° 630/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - (PL 23/2003) - que "altera o art. 1° da Lei n.o
8.001, de 13 de março de 1990, constitui fundo es
pecial para financiar pesquisas e fomentar a produ
ção de energia elétrica e térmica a partir da energia
solar e da energia eólica, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

08/09/2003)

Substitutivo (Art. 119, "e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao inciso 11, do art. 7°, da
Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-09-03

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.372/00 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera o art. 5° do Decreto-Lei n° 201,
de 27 de fevereiro de 1967, que "Dispõe sobre a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá
outras providências"." (Apensados: PL 3521/2000 e
PL 3943/2000)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agnelo Quei
roz - que "institui a Bolsa-Atleta." (Apensado: PL
4648/2001)
RELATOR: Deputado RUBINELLI

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

08/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.228/99 - do Sr. Edinho Bez
- que "dispõe sobre o funcionamento de hotéis, res
taurantes, bares e similares." (Apensado: PL
3973/2000 (Apensado: PL 4193/2001))
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 2.602/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "cria a Estação Ecológica da Fa
zenda Montes Claros."
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 4.715/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "regulamenta o período de cobertu
ra de Seguros de Automóveis, com pagamento de
prêmios fracionado, em caso de cancelamento ante
cipado de contrato, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO

PROJETO DE LEI N° 6.101/02 - do Sr. Celso Hus
somanno - que "acrescenta parágrafo primeiro ao
artigo 31 da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990,
que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

PROJETO DE LEI N° 1.681/03 - do Sr. Colombo 
que "altera o artigo 2° e 11° da Lei n° 9.985 de 18 de
julho de 2000, sobre o uso de Unidades de Conser
vação."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.677/01 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "considera não patenteáveis os produtos e
processos desenvolvidos a partir de ser vivo originá
rio do Brasil."
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-09-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.846/01 - do Sr. Silas Câma
ra - que "acrescenta o inciso XIII ao art. ~ da Lei n°
9472, de 16 de julho de 1997:'
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

08/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.719/03...,. do Sr. Machado
que "obriga as instituições bancárias a instalarem
bebedouros e sanitários em todas as suas agências
e postos de serviços de atendimento ao público ."

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE. DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMiSSÃO

PROJETO DE LEI W 1.445/03 - do Sr. Giacobo 
que "altera os arts. 3°, 4°, 7° e 12 da Lei n° 6.729, de
28 de novembro de 1979, que "Dispõe sobre a con
cessão comercial entre produtores e distribuidores
de veículos automotores de via terrestre.""
RELATOR: DeputadoLÉO ALCÂNTARA
DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.660/03 - do Sr. Luciano Lei
toa - que "cria a Zona Franca de São Luís, no Esta
do do Maranhão, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei {Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.859/00 - do Sr. Coriolano
Sales ~ que "dispõe sobre o empregado de corres
pondente bancário."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI·~ 5.619/01 - do Senado Federal
(PLS 140/2001) - que "denomina "Governador Ivan
Bíchara" o viaduto Oitizeiro, localizado na BR-230, no
Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba."
(Apensados: . PL 4986/2001 (Apensados: PL
5018/2001 e PL 5001/2001) e PL 6428/2002)

PROJETO DE LEI N° 585/03 - da Sra. Maria do Ro
sário - que "dispõe sobre a denomínação do Aero
porto Federal de Alegrete, no Estado do Rio Grande
do Sul para Aeroporto· Federal Gaudêncio Machado
Ramos."

PROJETO DE LEI N° 819/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo Nasser"
a rodovia BR-174, desde a cidade de Cáceres - MS
até a fronteira com a Venezuela."

PROJETO DE LEI N° 1.584/03 -- do Sr. Welinton Fa
gundes - que "acrescenta o. inciso VII ao art. 67 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que" Estabele
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional "."

PROJETO DE LEI N° 1.629/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "amplia o prazo para a desti
nação de recursos da •União ao Programa de Apoio
a Estados e Municípios para a Educação Funda
mentai de Jovens e Adultos."

PROJETO DE LEI N° 1.641/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "altera dispositivos do art. 36 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional:'

PROJETO DE LEI N° 1.671/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro· - que "institui a meia-entrada para jovens de
até vinte e um anos de idade em estabelecimentos
que proporcionam lazer e entretenimento:'

PROJETO DE LEI N° 1.711/03 - do Senado Federal
que "inscreve o nome de "Alberto Santos Dumont", o
Pai da Aviação, no "Livro dos Heróis da Pátria"."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DE87A COMISSÃO
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PROJETO DE LEI N° 1.290/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui o Dia Nacional da Segurança
Publica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO

DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 451/03 - da Sra. Laura Carneiro
- que "altera a Lei n°. 4.375/64 (Lei do Serviço Mili
tar), estabelecendo a obrigatoriedade de alfabetiza
ção dos conscritos analfabetos."
RELATOR: Deputado COLOMBO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

08/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 7.047/02 - do Sr. Alceste
Almeida - que "institui o Vale - Troco / Transporte, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 1.554/03 - do Sr. Gerson Ga
brielli - que "prorroga o prazo de opção ao parcela
mento especial concedido pela Lei n.° 10.684, de
2003."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI W 1.640/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre a separação pela institui
ção bancária do limite do cheque especial do valor
do saldo disponível em conta corrente."

RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN

PROJETO DE LEI W 1.661/03 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre o depósito judicial e extra
judicial de valores referentes a créditos tributários
municipais e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.853/00 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estabelece normas sobre a indeni
zação no seguro de automóveis."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.828/00 - do Sr. Antonio Car
los Biscaia - que "acrescenta parágrafo único ao art.
1° da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, dispon
do sobre o acesso de pessoas portadoras de defi
ciência nos estabelecimentos financeiros."
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 7.457/02 - do Sr. Eni Voltolini
- que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.598/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a proteção dos direitos dos consu
midores de combustíveis e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N° 1.618/03 - do Sr. Mauro Pas
sos - que "regulamenta a distribuição dos recursos
financeiros provenientes da compensação financeira



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 688/99 - do Sr. Freire Júnior
que "dispõe sobre o Contrato de Trabalho da Tercei-

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-09-03

Projetos de Le.i (Art. 119, le §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.592/03 - do Sr. Carlos Abi
calil - que "estabelece os princípios e as diretrizes
dos planos de carreira para os profissionais da edu
cação básica Publica."

PROJETO DE·LEI N° 1.679/03 - do Sr. Luciano Leitoa
- que ''faculta a implantação de postos de Varas da
Infância e Juventude em aeroportos internacionais,
acrescentando dispositivo à Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente:'

PROJETO DE LEI N° 1.697/03 - do Sr. GeraldoHe
sende - que "altera a Lei n.o 9.263, de 1i2 de janeiro
de 1996, que "regula o § 7° do art. 226 da Constitui
ção Federal, que trata do planejamento familiar, es
tabelece penalidades e dá outras providl~ncias"."

PROJETO DE LEI N° 1.699/03 - doSr. Geraldo Re
sende - que "institui a Política de Prevenção e Con
tro�e dos Distúrbios Nutricionais e das Doenças
Associadas à Alimentação e Nutrição no Sistema
Educacional Brasileiro."
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de lei (Art. 119, le §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.721/03 - do Sr. Silas Brasi
leiro - que "Dispõe sobre a identificação de barrei
ras policiais."
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

PROJETO DE LEI N° 1.727/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "Dispõe sobre a divulgação do telefone
da Ouvidoria e Corregedoria através da frota oficial
da Segurança Publica da União, dos Estados e do
Distrito Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MACHADO
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pela exploração de petróleo ou gás natural na plata- PROJETO DE LEI N° 2.249/99 -- do Sr. Luiz Bitten-
forma continental." (Apensado: PL 1636/2003) court - que "obriga a veiculação de mensagens con-
RELATOR: Deputado NELSON MEURER tra o uso de drogas nos "sites" provedores de infor

mações na Internet, de responsabilidade de órgãos
COMISSÃO DE SEGURANÇA PUBLICA E e entidades da Administração Publica Federal."

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA (Apensado: PL2977/2000)
E NARCOTRÁFICO RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

AVISOS PROJETO DE LEI N° 4.975/01 - da Sra. Teima de
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE Souza -que "altera os artigos 2°, 4° e 5° da Lei n°
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 10.219, de11 de abril de 2001 e dá outras providên-

08/09/2003) cias." (Apensados: PL 5345/2001 e PL 5742/2001)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 374/03 - do Sr. Lincoln Portela
- que "assegura aos idosos o direito de dispor, prio
ritariamente, de assentos em estações e terminais
de transporte de passageiros."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 7.310/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de testes toxicológicos quando da admissão nas
corporações policiais."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCiAL E FAMíLIA
AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

08/09/2003)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.720/03 - do Sr. Silas Brasi
leiro - que "altera a Lei n° 5.889, de 8 de junho de
1973, que "estatui normas reguladoras do trabalho
rural e dá outras providências", criando a Carteira
de Saúde para o trabalhador safrista."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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ra Idade." (Apensados: PL 725/1999, PL 913/1999,
PL 2694/2000, PL 3968/2000, PL 4892/2001, PL
5993/2001 (Apensados: PL 6424/2002 (Apensado:
PL 843/2003), PL 6443/2002 e PL 1127/2003}, PL
6804/2002, PL 7108/2002, PL 838/2003, PL
956/2003 e PL 1147/2003}
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

08/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 2.349/96 - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre a contratação de assis
tentes sociais:'
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI W 167/99 - do Sr. Jaques Wagner
- que "dá nova redação ao art. 19, inciso IV, da Lei n°
7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei n°
8.863, de 28 de março de 1994, e pela Lei n° 9.017,
de 30 de março de 1995." (Apensados: PL 384212000
e PL 6231/2002 (Apensados: PL 6587/2002, PL
7216/2002, PL 7263/2002 e PL 1693/2003})
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI W 6.092-A/02 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "institui a Certidão Negativa de Uti
lização Ilegal do Trabalho da Criança e do Adoles
cente e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI N° 6.450-A/02 - do Sr. Cabo Júlio
- que "acrescenta alínea ao § 11 do artigo 6° do De
creto-Lei n° 667 de 02 de julho de 1969, que reorga
niza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.140/03 - do Sr. Rubens Oto
ni - que "regulamenta o exercício das profissões de
Técnico em Higiene Dental e de Atendente de Con
sultório Dentário:'
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 1.204/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "aplica à empresa Itaipu Binacional do
Brasil a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

PROJETO DE LEI N° 1.210/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "acrescenta a redação da alí
nea "b" do Artigo 2° da Lei n° 7.295, de 19 de de
zembro de 1984."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.236/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "altera e acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nO 972, de 17 de outubro de 1969, que
"dispõe sobre o exercício da profissão de Jornalis
ta"."
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 1.253/03 - do Sr. Onyx Loren
zoni - que "dá nova redação às alíneas "a" e "b",
acrescenta o parágrafo único ao art. 2° e ainda a alí
nea "k" ao art. 16 da Lei n° 5.517, de 23 outubro de
1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI N° 1.305/03- do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a Responsabilidade Social
das Sociedades Empresárias e dá outras providên
cias."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.320/03 - do Sr. Bismarck
Maia - que "dispõe sobre a criação de uma Univer
sidade Federal na Região Centro - Sul do Estado
do Ceará, na cidade de Iguatu."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 1.417/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "modifica o art. 40 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, para dispor sobre a concessão de uso
remunerada de imóveis da União localizados em
áreas de aeroportos, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 1.419/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera o Art. 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, a fim de dispor sobre
gratificação adicional por tempo de serviço."
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 1.432/03 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a legislação sobre o rito sumaríssimo
na Justiça do Trabalho."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.447/03 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 2° da Lein° 9.452, de 20 de março de 1997, de-



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.656/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o inciso XXIII do artigo 10 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de TrânsitoBrasileiro:'
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

Substitutivo (Art. 119, 1/ e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 658/03 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dá nova redação ao art. 193
da CLT para conceder adicional de periculosidade
àqueles que trabalham expostos a radiações ioni
zantes ou a substâncias radioativas." (Apensados:
PL 1294/2003 e PL 1248/2003)
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 777/03 - do Sr. Eduardo Cunha
- que "isenta de pagamento da taxa de inscrição
para concurso público realizado em qualquer área
do Território Nacional a pessoa comprovadamente
desempregada e dáoutras providências:'
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03
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terminando que as Prefeituras convenentes com a Substitutivo (Art. 119, 1/ e §1I 0
)

Administração Publica Federal dêem ampla divulga- AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
ção das liberações de recursos decorrentes dos RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
convênios celebrados." MEMBROS DESTA COMISSÃO
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.597/99 - do Sr. Marcelo Bar-
PROJETO DE LEI N° 1.858/03 - do Poder Executivo - bieri - que "cria o Conselho Federal dos Técnicos
que "dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência de Segurança do Trabalho. - CONFETEST -e os
Nacional de Águas - ANA, e dá outras providências:' Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO do Trabalho - CORETESTe dá outras providências"

Substitutivo (Art. 119, 1/ e §1°) (Apensados: PL 5083/200t é PL7443/2002)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RELATOR: Deputado CLAUDIO MAGRÃO

RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR PROJETO DE LEI N° 2.552/00 - da Sra. Marinha
MEMBROS DESTA COMISSÃO Raupp -' que "altera a Lei n° 8.112, de 11 de dezem

brade 1990, que "dispõe sobre o regime jurídico
PROJETO DE LEI N° 769/03 - do Sr. Medeiros- 'b' .. U' .

dosservidore~ pu IIcos clVlsda mão, das autarqUl-
que "altera a Lei n° 10.555, de 13 de novembro de as. e das fundações Publicas federais", acrescentan-
2002, a fim de estabelecer que os dependentes de do critérios para a remoção de ofício do servidor pú-
trabalhador falecido farão jus, em parcela única, ao blico. "
resgate do crédito .do complemento de atualização RELATORA: Deputada MARIA HELENA
monetária, do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço, de que trata o art. 6° da Lei Complementar n° PROJETO DE LEI N° 3.744/00 - do Poder Executivo
110, de 2001." (Apensados: PL 1275/2003 e PL - (MSC 1658/2000) - que "institui o Conselho de
1209/2003} Gestão Fiscal edispõe sobre sua composição e for-
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO ma de funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei

Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000:'
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

EMENDAS (5 SESSÕES) PROJETO DE LEI N° 421/03 - do Sr. José Pimentel
DECURSO: 4a SESSÃO - que "acresc;enta dispositivos â Consolidação das
ÚLTIMA SESSÃO: 08-09-03 Leis do Trabalho -CLT, para descaracterizar a su

cessão de empregador no casa que menciona e dá
outras providências:' (Apensado: PL 1192/2003)
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO

PROJETO DE LEI N° 598/03 - do Sr. Walter Feld
man - que "institui o Gatilho Desemprego"
RELATOR: DeputadoJOSÉ MÚCIO MONTEIRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASepE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(S SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03



Decurso: 2° Dia
Último Dia: 05/09/2003

AVISO
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-09-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202,
§3°)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
574/02 - do Senado Federal- (PEC 55/2001) - que
"altera a redação do art. 29-A da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA 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 REPUBLlCA E APROVAÇÃO
DO SENADO FEDERAL.

AVISO
PROPOSiÇÃO EM FASE DE REÇEBIMENTO DE

EMENDAS (10 SESSOES)

DECURSO:6a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3°)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
92/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "dá nova reda
ção ao artigo 101 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

111- COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS

PÚBLICOS E FISCALlZAÇAO

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)
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PROJETO DE LEI N° 1.668/03 - do Sr. José Rajão LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ
- que "cria o Cadastro Nacional de Veículos Sinis- ULTRAPASSAR OS PERCENTUAIS JÁ FIXADOS
trados Irrecuperáveis e dá outras providências." RELATIVOS À RECEITA CORRENTE LíQUIDA DO
RELATOR: Deputado MAURO LOPES MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI COMPLEMENTAR.

PROJETO DE LEI N° 1.676/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "altera a redação dos incisos I, dos arts.
54 e 55 da Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.703/03 - do Sr. Wilson San
tiago - que "altera a Lei na 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Viação",
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodo
vias do Sistema Rodoviário Federal, a interligação
das rodovias federais BR-405 e BR-116, com extre
mos localizados, respectivamente, nos Estados da
Paraíba e do Ceará."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 673/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei na
9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelecendo
como equipamento obrigatório dos veículos de car
ga, as barras laterais de proteção." (Apensado: PL
1026/2003)
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.638/03 - do Sr. Eliseu Padi
lha - que "denomina "Rodovia Deputado Wilson
Mattos Branco" a rodovia BR-392, desde o municí
pio de Pelotas até o de Rio Grande, no Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 29-A DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", ESTABELECENDO
QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER
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LEGISLATIVO N°

LEGISLATIVO N°

LEGISLATIVO N°

LEGISLATIVO N°

LEGISLATIVO N°

LEGISLATIVO N°

PROJETO DE LEI N° 1.667/2003
PROJETO DE LEI N° 1.681/2003
PROJETO DE LEI N° 1.683/2003

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias:

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI N° 1.700/2003
PROJETO DE LEI N° 1.701/2003
PROJETO DE LEI N° 1.722/2003

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional:

MENSAGEM N° 396/2003
MENSAGEM W 397/2003

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:

PROJETO DE LEI N° 1.719/2003

.Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI N° 1.677/2003

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (17 DIAS)

PROJETO DE LEI N° 1.686/2003
PROJETO DE LEI N° 1.695/2003

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES ENCAMINHAMENTO DE

MATÉRIA ÀS COMISSÕES

EM 04/09/2003:

Decurso: 3° Dia
Último Dia: 19/09/2003

PROJETO DE LEI W 30/2003-CN, que "Dispõe so
bre o Plano Plurianual para o perfodo 2004/2007".
RELATOR: Senador ROBERTO SATURNINO

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente PROJETO DE DECRETO
ao Aviso n° 058/2003-CN, que "encaminha ao Con- 623/2003
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 949, de PROJETO DE DECRETO
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos 624/2003
Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao PROJETO DE DECRETO
Levantamento de Auditoria realizado, no perfodo de 625/2003
19/05 a 13/06/2003, nas obras de "Construção de PROJETO DE DECRETO
Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Ama - 626/2003
zonas - Bocado Acre - Divisa AM/CM" (TC - PROJETO DE DECRETO
009.430/2003-7)". 627/2003
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI PROJETO DE DECRETO

628/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
629/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
630/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
631/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.156/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.239/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.249/2003
PROJETO DE LEI W 1.670/2003
PROJETO DE LEI N° 1.673/2003
PROJETO DE LEI N° 1.716/2003
PROJETO DE LEI N° 1.726/2003

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.814/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
615/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
616/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
617/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
618/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
619/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
620/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
621/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
622/2003



43178 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Comissão de Segurança Publica e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico:

PROJETO DE LEI N° 1.721/2003

PROJETO DE LEI N° 1.727/2003

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI N° 1.653/2003

PROJETO DE LEI N° 1.658/2003

PROJETO DE LEI W 1.662/2003

PROJETO DE LEI N° 1.666/2003

PROJETO DE LEI N° 1.669/2003

PROJETO DE LEI N° 1.684/2003

PROJETO DE LEI W 1.696/2003

PROJETO DE LEI W 1.698/2003

PROJETO DE LEI N° 1.702/2003

PROJETO DE LEI W 1.714/2003

PROJETO DE LEI N° 1.720/2003

PROJETO DE LEI W 1.725/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI N° 1.652/2003

PROJETO DE LEI N° 1.672/2003
PROJETO DE LEI ND 1.694/2003

PROJETO DE LEI N° 1.704/2003

PROJETO DE LEI N° 1.707/2003

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI N° 1.655/2003

PROJETO DE LEI W 1.690/2003

PROJETO DE LEI N° 1.706/2003

PROJETO DE LEI N° 1.709/2003

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 Nor
deste - SUDENE, estabelece a sua composição,
natureza jurídica, objetivos, área de competência
e instrumentos de ação".:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76/2003

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 36
minutos.)

ATaDO PRESIDENTE N° 005 I DE 2003

oPRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas
atribuições, considerando odisposto no Art 102 da Resolução n' 67, de 1962,

RESOLVE:

Art. l' Fica determinado ouso da chancela eletrônica:

I • nos atos de designação edispensa de funções comissionadas
de nlvel FC-05 aFC-08;

11 -nos atos de substituição, por acesso, nas funções com~ionadas

de nivel FC-05 aFC-10,

Parágrafo único. Achancela elelrônica, de acesso restrito, somente
será válida se autenticada medianle côdigo de segurança eacompanhada do alesto do
Chefe de Gabinete da Presidência.

Art. 2"Opresente Ato terá vigência durante orespectivo mandalo,

Art. 3' Este Alo entra em vigor na dala de sua publicação.

Art. 4' Revoga-seoAto do Presidente n' 002, de 28 de março de 2003.

-~_'"i!d'~

JOÃO PA CUNHA
P idente

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n° 205, de
28 de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CARLOS IVAN SANTANA, ponto n° 115.249, do car
go de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Qua
dro de Pessoal daCâmara dos Deputados, que exer
ce na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n° 205, de
28 de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCOS ANTONIO CORDiaL!, ponto nO 110.437,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
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Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinetedo Líder do Partido Progressista.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 4 de setembro de
2003. - João Paulo Cunha Presidente.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n° 205, de
28de junhode 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990,

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n° 205, de
28 de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com oartigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCOS DE CASTRO PENA, ponto n° 116.207, do
cargo de Assessor Tecnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro. de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido Socialista
Brasileiro.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 4 de setembro de
2003. -João Paulo Cunha, Presidente.

RESOLVE nomear, na formado artigo 9°, item 11,
da Lei nO 8.112, citada, ADRIANA NUNES para exercer,
na Assessoria Técnica.da Diretoria-Geral, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro .de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada pelo
artigo 1° da Resolução n° 43, de 3() de junho de 1973,
combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da
Mesa nO 1, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 90,item
11, da Lei na 8.112, citada, EUDES DA SILYA
CARNEIRO para exerCer, NA COMISSAO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE "INVESTIGAR FATOS
RELACiONADOS À PIRATARIA DE PRODUTOS
INDUSTRIA.L1ZADOS E SONEGAÇÃO FISCAL:'
(CPI-PIRATARIA),· o cargo de Assessor Técnico
AdjuntoB,CNE-l0, do Quadro de Pessoal da Câma
ra do~ Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da
Mesa n° 77, de 7de junho de 2001.

RESOLVE.homear, na forma do artigo go, item
11, da .Lein° .8.112, citada, PHILlPPE WONHRATH
NOBFlEGA. para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido ~()cialisté:lBrasíleiro, o cargo de. Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara do~Deputados, criado pelo Ato da Mesa n°
4, de ?7 dE3 fevereiro de 2003, alterado pelo Ato da
Mesa11,d~1.dE3abrjlde 2003.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 4 de setembro de
2003.

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

No OCO n'089 de 19.6.03, pagina 28137 coluna 02,

ONDE SE LÊ:
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

52a Legislatura - 1a Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 19a Reunião Ordinária, realizada em
13 de agosto de 2003.

Às dez horas e cinqüenta e dois minutos do dia
treze de agosto de dois mil e três, reuniu-se a Comis
são de Finanças e Tributação, no Plenário 4 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se
nhores Deputados Eliseu Resende, Presidente; Fábio
Souto e Enivaldo Ribeiro, Vice-Presidentes; Antonio
Cambraia, Antonio Carlos Mendes Thame, Armando
Monteiro, Carlito Merss, Colbert Martins, Coriolano
Sales, Félix Mendonça, Gonzaga Mota, Henrique
Afonso, José Militão, Luiz Carreira, Pauderney Aveli
no, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan
Teixeira, Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny de
Roure e Veda Crusius (Titulares); Anivaldo Vale, Bis
marck Maia, Carlos Eduardo Cadoca, Darci Coelho,
Delfim Netto, Feu Rosa, Francisco Dornelles, Giaco
bo,José Carlos Elias, Kátia Abreu e Luciano Castro
(Suplentes). Deixaram de comparecer os Deputa
dos Carlos· Willian, Cezar Schirmer, João Correia,
João Leão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz Car
los Hauly, Max Rosenmann, Mussa Demes, Onyx Lo
renzoni, Paulo Bernardo, Raul Jungmann e Roberto
Brant. Foi aprovada, unanimemente, a Ata da 18a reu
nião ordinária. EXPEDIENTE: O Presidente levou ao
conhecimento da Comissão as designações efetua
das nos dias 6 e 7 de agosto. Antes de dar início à
Ordem do Dia, o Presidente anunciou que o Sr. Fer
nando Lima Torres, funcionário do Centro de Informá
tica da Câmara - Cenin, faria, aos parlamentares pre
sentes, uma rápida apresentação do programa de di
vulgação através de paim tops, com o objetivo de es
clarecer dúvidas, por acaso existentes. O técnico in
formou que o e-Câmara é um sistema composto de
computador de bolso interligado a uma rede de comu
nicação sem fio, o que permite aos parlamentares ter
acesso ao Sistema de Informações da Câmara sem
necessidade de conexão de cabos ou fios. Explicou
que, em diversos pontos da Casa, foram instaladas
antenas de comunicação sem fio, bastando que o
paim seja ligado para acesso ao Sistema de Informa
ções Legislativas, a notícias em geral, à Internet, bem
como para enviar e receber e-mails. Finda a apresen
tação, o Deputado Vignatti salientou que o investi
mento nos computadores de bolso foi alto e que o nú
mero de parlamentares que os utiliza é muito peque-

no, talvez pelo fato dos mesmos não poderem ser
usados nos gabinetes. Ressaltou a necessidade de
uma maior área de cobertura dos palms "que chegue
pelo menos aos gabinetes dos deputados", disse. O
técnico do CENIN esclareceu que atualmente a rede
de cobertura é restrita ao Plenário da Câmara e aos
das Comissões. Acrescentou mais que, para se ter
acesso pelos gabinetes, é necessário que o computa
dor esteja conectado a uma base que acompanha o
equipamento. ORDEM DO DIA: 1) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 11/03 - do Sr.Aloysio Nunes
Ferreira - que "altera a Lei Complementar na 101, de
04 de maio de 2000, para permitir a concessão de
empréstimo a segurado ou beneficiário de regime
próprio deprevidência social, nas condições que es
pecifica." RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa Publi
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa
ção financeira e orçamentária. Vista ao Deputado Vig
natti. 2) PROJETO DE LEI N° 4.506-B/01 - do Sr. Enio
Bacci - que "determina que as indústrias de bebidas
alcoólicas custearão as despesas de recuperação
dos dependentes de álcool." RELATOR: Deputado
CORIOLANO SALES. PARECER: pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminuição da recei
ta ou da despesa Publicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o pare
cer. 3) PROJETO DE LEI N° 197-A/99 - do Senado
Federal- (PLS na 126/98) - que "dá nova redação ao
art. 52 da Lei na 8.171 , de 17 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a política agrícola." RELATOR: Deputa
do RAUL JUNGMANN. PARECER: pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
do Projeto e da emenda da Comissão de Agricultura e
Política Rural, com emenda. Retirado de pauta. 4)
PROJETO DE LEI N° 5.382-A/01 - do Sr. Almeida de
Jesus - que "prioriza a destinação de unidades habi
tacionais construídas com recursos orçamentários."
(Apensado: PL na 6550/02). RELATOR: Deputado
FELlX MENDONÇA. PARECER: pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto _ e do PL na 6.550/02, apensado. EM
VOTAÇAO: aprovado, unanimemente, o parecer. 5)
PROJETO DE LEI N° 5.576-A/01 - do Sr. Romel Ani
zio - que "dá nova redação ao inciso 111, do art. 50, da
Lei 7.827, de 1989, que "regulamenta o art. 159, inci
so I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento
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do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa Publicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado
de pauta. 6) PROJETO DE LEI N° 122-A/03 - do Sr.
Wilson Santos - que "altera a Lei n° 9.317, de 5de
dezembro de 1996, que "dispõesobre o regime tribu
tário das microempresas e das empresas de pequeno
porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, e dá outras
providências." (Apensado: PL n° 280/03). RELATOR:
Deputado JOSÉ MILlTÃO. PARECER: pela incompa
tibilidade e inadequação financeira e orçamentária do
Projeto, do Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo e do PL 280/03, apen
sado.EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o pa
recer. 7) PROJETO DE LEI N° 399-A/03- do Sr. Car
los Alberto Leréia - que "altera o art. 3°, § 1°, da Lei n°
8.666, de 21.dejunho de 1993:' RELATOR: Deputado
FÉLIX MENDONÇA. PARECER: pela não implicação
da matériacom aumento ou diminuição da receita ou
da despesa Publicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação. Vista ao Deputado Vignatti. 8)
PROJETO DE LEI N° 619/03 - do.Sr. Bispo Wander
vai-que "determina às instituições financeiras comu
nicar ao avalista ou fiador o atraso de pagamento do
devedor principal." RELATOR: Deputado HENRIQUE
AFONSO. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumentooüdiminuição da receita ouda despesa
Publicas,.nãocabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e. orçame(ltária e, no mérito,
pela aprovação, com emenda. Retirado de pauta pelo
relator, para reElxame. 9) PROJETO DE LEI N° 881/03
-do Sr. Eduard9Cunha - que "determina aos estabe
lecimentos bancários situados em todo Territário Na
cionala instalação de assentoS para os usuários que
estiverem no aguardo da vez de serem atendidos
pelo caixa." RELATOR: Deputado PROMOTOR
AFONSO GIL. PARECER: pela.não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receitaOl.! da
despesa Publicas, não cabenQo pronunciamento
quanto<à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação. Retirado de pauta.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
President~encerr()uos trabalhos às onze horas e de
zenoYl3 minutos,a~tes convocando os membros para
as s~guinte$ reun~ões:·no diÇl20do corrente, quar
ta-feira,. às 9 horÇls, na sala da presidência da Comis-

são, com os técnicos da Receita Federal, para análise
dos dados divulgados da arrecadação de tributos e
contribuições de competência da União, referentes ao
mês anterior; e, às 10 horas, audiência Publica, no
Plenário 4, coma participação dos Srs. Roberto Tei
xeira da Costa, representante do International Accou~
ting Standards Board -IASB; Luiz Leonardo Cantidia
no, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; e
Alcedino Gomes Barbosa, Presidente do Conselho
Federal de Contabilidade, para pronunciarem-se so
bre o PL n° 3.741/00, do Poder Executivo, que "altera
e revoga dispositivos da lei n° 6.404, de 15 de de
zembro de 1976, define e estende demonstrações
contábeis e dispõe sobre os requisitos de qualificação
de entidades de estudo e divulgação de princípios,
normas e padrões de contabilidade e auditoria como
organizações da Sociedade Civil de interesse públi
co". E, para constar, eu, , Maria Linda
Magalhães, Secretária, lavrei a presente Ata, que de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presiden
te e encaminhada à Publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. ------'-, Deputado Eliseu
Resende, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa

Ata da 138 Reunião (Ordinária) realizada em
21 de maio de 2003.

Às dez horas e cinqüenta e nove minutos do dia
vinte e um de maio de dois mil e três, reuniu-se a Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, no plenário 12 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Deputados Medei
ros, Presidente; Sandro Mabel, Tarcísio Zimmermann
e Adauto Pereira, Vice-Presidentes; Cláudio Magrão,
Daniel Almeida, Dra. Olair, Isaías Silvestre, José Mú
cio Monteiro, ~ovair Arantes, Leonardo Picciani, Luci
ano Castro, LQiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo
Rocha, Profes~r Luizinho, Ricardo Rique, Vanessa
Grazziotine Vicentinho, titulares; Ann Pontes, Antônio
Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Arnaldo Faria de Sá,
Eduardo Barbosa, Eduardo .Seabra, Herculano
Anghinetti, Júlio Delgado, Maria Helena e Nárcio Ro
drigues, suplentes; Serafim Venzon e Hicardo Izar,
não-membros. Deixaram de comparecer os deputa
dos Rodrigo Maia e Pedro Corrêa. Havendo número
regimental, o PresicJ~nte, pepu~adoM~deiro~, decla
rou aberta a reuniãq~submete~àapr~ciaç&Q9()Plec

nário a ata da l.2a
r~4nião, reaJí~ada~rnquatorzede

maio, que foi aprovada. El1lseg\;ii(ja, at~ndencJ9àsoli-
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citação do Presidente e na ausência dos Vice-Presi
dentes, o Deputado Jovair Arantes assumiu a Presi
dência da Mesa. EXPEDIENTE: 1) Carta Circular n°
07/03, do Ouvidor-Geral da Câmarados Deputados,
Deputado Luciano Zica, convidando os membros
desta Comissão para o Seminário "A Reforma do Sis
tema Previdenciário Brasileiro - A Contribuição do
Legislativo", nos dias 21 e 22 de maio, das 9 às 18 ho
ras, no Auditório do anexo IV. O Presidente informou
que foram realizadas designações de relatoria no dia
quatorze de maio. ORDEM DO DIA: A)
PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO
PLENÁRIO DA CASA: PRIORIDADE: 1) PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 258/01-do Sr. Ricardo
Izar - que "acrescenta inciso ao § 6° do art. 6° da Lei
Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001, para
permitir a movimentação do valor integral dos créditos
de complementos de atualização monetária do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos casos
de aquisição de moradia própria." (Apensados: Proje
tos de Lei Complementar nOs 291/02 e 336102).
RELATOR(A): Deputado(a) TARCíSIO
ZIMMERMANN. PARECER: favorável a este e contrá
rio aos Projetos de Lei Complementar nOs 291/02 e
336/02, apensados. Ausente o Relator, o Deputado
Luciano Castro fez a leitura do parecer, que, colocado
em votação, foi aprovado unanimemente. 2)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 323/02 - do
Sr. Bispo Wanderval- que "introduz dispositivo na Lei
Complementar n° 101/00, tornando obrigatória a
ação de regresso por parte do Poder Público nos ca
sos de dolo ou culpa". RELATOR(A): Deputado(a)
MILTON CAROlAS. PARECER: favorável. Retirado de
pauta a pedido do Relator. TRAMITAÇÃO
ORDINÁRIA: 3) SUBSTITUTIVO DO SENADO
FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 3.343-B, DE
1989 - que "dispõe sobre o acréscimo de inciso VII ao
art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR(A): Deputado(a) VICENTINHO.
PARECER: favorável. O Deputado Vicentinho proferiu
seu parecer, que foi aprovado unanimemente. 4)
EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.087, DE 1993 - que "dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas,
altera dispositivos da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de
1974 e dá outras providências". RELATOR(A): Depu
tado(a) LUCIANO CASTRO. PARECER: favorável. O
Deputado Luciano Castro proferiu seu parecer. Discu
tiram a matéria a Deputada Ora. Clair e os Deputados
Sandro Mabel e Luiz Antônio Fleury. Retirado de pau
ta a pedido do Relator. B - Proposições Sujeitas à
Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE - O Deputado Luiz Antonio Fleury soli
citou a retirada dos ítens 5, 6, 10 e 11 da pauta, Proje
tos de Lei nOs 6.778/02, 6.999/02, 7.195/02 e
7.219/02, respectivamente, de sua relatoria. A Depu
tada Ora. Clair, por sua vez, pediu a retirada de pauta
do item 7, Projeto de Lei n° 7.068/02, de sua relatoria.
O Deputado Luciano Castro requereu a inversão de
pauta, para apreciação do item 13, que foi aprovada.
13) PROJETO DE LEI N° 16/03 - da Sra. Iara Ber
nardi - que " dispõe sobre a licença parentaI".
RELATOR(A): Deputado(a) LUCIANO CASTRO.
PARECER: contrário. O Deputado Luciano Castro
proferiu seu parecer. Iniciada a discussão, usou da
palavra o Deputado Tarcísio Zimmermann. Colocado
em votação, o parecer foi aprovado unanimemente. 8)
PROJETO DE LEI W 7.074/02 - do Poder Executivo
(MSC n° 628/02)- que "autoriza o Instituto Nacional
do Seguro Social- INSS a receber em dação em pa
gamento o imóvel que especifica". RELATOR(A):
Deputado(a) JOVAIR ARANTES. PARECER: favorá
vel, com emendas. Retirado de pauta a pedido do Re
lator. 9) PROJETO DE LEI N° 7.195-A/02 - do Sena
do Federal (PLS n° 139/02) - que "altera a Lei n°
9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de dispor sobre a
situação de escrituras Publicas antigas, outorgadas a
adquirentes de imóveis conceituados como terrenos
de marinha e seus acrescidos, bem ainda de imóveis
construídos sobre acrescidos de marinha, nas condi
ções que especifica". RELATOR(A): Deputado(a)
VICENTINHO. PARECER: contrário. VISTA ao Depu
tado Rodrigo Maia, em 7/-5-2003. Antes de proferir
seu parecer, o Deputado Vicentinho informou ao Ple
nário que naqele momento, que considerava histórico
para a vida nacional, estava sendo sabatinado para
tomar posse no cargo de Ministro do Supremo Tribu
nal Federal o Dr. Joaquim Barbosa, primeiro negro a
integrar aquela Corte; solicitou que a Mesa enviasse
manifestação de apoio da Comissão ao novo ministro.
O Presidente, Deputado Jovair Arantes, disse que a
Mesa e os demais membros concordavam com a pro
posta e determinou à Secretaria que providenciasse a
elaboração e envio do manifesto de apoio, conforme
solicitado. Em seguida, o Deputado Vicentinho profe
riu seu parecer. Participaram da discussão os Depu
tados Sandro Mabel, Luiz Antonio Fleury, Daniel
Almeida, Isaías Silvestre e Ann Pontes. Colocado em
votação, o parecer foi aprovado unanimemente. 12)
PROJETO DE LEI N° 7.511/03 - do Poder Executivo
(MSC n° 1.248/02) - que "altera dispositivos da Lei nO
7.501, de 27 de junho de 1986, e dá outras providên
cias". RELATOR: Deputado TARCíSIO
ZIMMERMANN. PARECER: favorável, com emendas.
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Ata da 58 Reunião (Ordinária), realizada em 9
de abril de 2003.

Às dez horas do dia nove de abril de dois mil e
três, reuniu-se a Comissão de Viação e Transportes,
no plenário n° 11 do anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, sob a presidência do Deputado Neuton Lima ~ 1°
Vice-Presidente. Compareceram os Deputados Ro
meu Queiroz - Presidente, Leodegar Tiscoski e Mau
ro Lopes - Vice-Presidentes, Antônio Nogueira, Car-

Em vinte e sete de agosto de dois mil e três, dei
xou de se realizar a reunião ordinária da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PLlblico por co
incidir seu horário com oda Ordem doDia da sessão
extraordinária da Câmara dos Deputados, conforme
Art. 46, § 10, do Regimento Interno. Assinaram o livro
de presença os Senhores Deputados Medeiros - Pre
sidente; Sandro Mabel e Tarcisio Zimmermann 
Vice-Presidentes; Antônio Nogueira, Ariosto Holan
da, Arnaldo Faria de Sá, Cláudio Magrão, Daniel
Almeida, Eduardo Seabra, Isaías Silvestre, José Mú
cio Monteiro, Luciano Castro e Washington Luiz. E,
para constar, eu , Anamélia Ribeiro Corre
ia de Araújo, Secretária, lavrei o presente Termo.

Em treze de agosto de dois mil e três, deixou de
se reunir, ordinariamente, a Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público por falta de quo
rum. Assinaram o livro de presença os Senhores
Deputados Arnaldo Faria de Sá, Daniel Almeida, Ora.
Clair, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Jovair
Arantes, Milton Cardias, Narcio Rodrigues, Paulo Ro
cha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Washing
ton Luiz. E, para constar, eu .' Anamélia Ri
beiro Correia de Araújo, Secretária, lavrei o presente
Termo.
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VISTA ao Deputado Jovair Arantes, em 14/05/2003. O . ,e encaminhada à Publicação no Diário da
Deputado TarcísioZimmermann proferiu seu parecer, Câmara dos Deputados.
que foiaprovado unanimemente. O Presidente, Depu- COMISSÃO DE TRABALHO, DEADMINISTRAÇÃO
tado Jovair Arantes, agradeceu a presença do Embai- E SERViÇO PÚBLICO
xador Souza Gomes e· dos servidores. doltamaraty.
TRAMITAÇÃqORDINÁRIA:14) PROJETO DE LEI
N° 352/03 -- do Sr. Rogério Silva - que "acrescenta
artigo à Lei nO 5.859, de 11 declezembro de 1972, que
'dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e
dá outras providências', a fim de conceder estabilida
de provisória para a empregada gestante".
RELATOR(A): Deputado(a) LAURA CARNEIRO.
PARECER: favorável. VISTA à Deputada Ora. Clair,
em 14/05/2003. Ausente a Relatora, o Deputado Leo
nardo Picciani fez a leitura do parecer. Colocado em
discussão, a Deputada Ora. Clair afirmou que, no mé
rito, concordava com o parecer, mas o considerava in
constitucional, por entender que a matéria deveria ser
apreciada sob a forma deProposta de Emenda Con
situtcional;encaminhou voto pela rejeição. Cç>locado
em votação o parecer foi .rejeitado unanimemente. O
Deputaclo. Leonardo Picciani, designado pelo Presi
dente, redigiu o parecer vencedor contrário, que, colo
cado em votação, foi aprovado unanimemente. A De
putada Ora. Clair apresentou declaração devoto. 15)
PROJETO DE LEI N° 399/03 - do Sr. Carlos Alberto
Leréia- que" altera o art. 3°, § l°, da Lei nOB.666, de
21 de Junho de 1993".RELATOR(A): Dep~tado(a)
ANN PONTES. PARECER: favorável. Encaminharam
voios favoraveise cumprimentaram a relatora pelo
parecer os Deputados. Sandro Mabel, Leonardo
Picciani, Ora. Clair e Daniel Almeida. O Presidente
sugeriu que a Comissão apresentasse requerimento
para que a proposição tramitasse em regime de ur
gência. O Deputado IsaíasSilvestre manifestou-se fa
vorável ao parecer e à tramitação do projeto em regi
me de urgência. O Deputado Vicentinho cumprimen
tou a relatora e manifestou-se favorável ao parecer e
à tramitação urgente do projeto. Colocado em vota
çã(), o parecer foi aprovado por unanimidade. O Pre
sidente, Deputado Jovair Arantes, determinou à Se
cretaria que providenciasse a elaboração do requeri
mento de urgência, conforme sugerido.
ENCERRAMENTO: .Nada mais havendo a tratar, o
presidente, Deputado Jovair Arantes, encerrou a reu
nião às onze horas e nove minutos; tendo antes, po
rérn, convocado reunião ordinária de Audiência Publi
Ca para as quatorze horas do mesmo dia, no Plenário
12, Anexo 11. E para constar, eu, Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será as
sinada pelo Presidente, Deputado Medeiros,
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los Santana, Iriny Lopes, Jorge Boeira, Teima de Sou
za, Cleuber Carneiro, Marcelo Guimarães Filho, EIi
seu Padilha, Marcelino Fraga, Marcelo Teixeira, Pedro
Chaves, Affonso Camargo, Francisco Appio, Fernan
do Gonçalves, Pedro Fernandes, Philemon Rodri
gues, Chico da Princesa, Miguel de Souza, Milton
Monti, Oliveira Filho, Beto Albuquerque, Gilberto Nas
cimento, Gonzaga Patriota, Leônidas Cristino, Amauri
Robledo Gasques e Deley - titulares, e Ivo José, Mar
cosAbraão, Robério Nunes, Jonival Lucas Júnior, Le
andro Vilela, Zé Gerardo, Nárcio Rodrigues, Paulo
Feijó, Paulo Kobayashi, Carlos Dunga, íris Simões,
João Magalhães, Silas Câmara, Almeida de Jesus,
Maurício Rabelo e Isaías Silvestre - suplentes. O Sr.
Presidente declarou aberta a reunião e colocou em
votação as Atas das 3a e 4a reuniões, que foram apro
vadas sem observações. COMUNICAÇÃO: O Sr. Pre
sidente procedeu à Distribuição n° 2/03. Comunicou,
também, que este órgão técnico realizará, no dia 23
de abril do corrente ano, no auditório Nereu Ramos, o
111 Seminário sobre o Disciplinamento do Transporte
Rodoviário de Cargas. ORDEM DO DIA: O Sr. Presi
dente comunicou aos Senhores Deputados que, por
Ato da Presidência, procedeu à criação da Subcomis
são Permanente de Portos, Aeroportos, Marinha Mer
cante e Aviação Civil, no dia doze de março; da Sub
comissão Especial de Privatização de Ferrovias, no
dia doze de março; e da Subcomissão Especial do
Roubo de Cargas e Veículos, no dia dezenove de
março do corrente ano. PAUTA N° 3/2003: 1) 
REQUERIMENTO N° 12/03 - do Sr. Osvaldo Reis
que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos
Transportes urgência na restauração de trechos da
BR-153". Em votação, foi aprovado o requerimento. 2)
- REQUERIMENTO N° 13/03 - do Sr. Miguel de Sou
za - que "solicita a criação de Subcomissão Perma
nente para estudar os Eixos de Integração da Améri
ca do Sul (Saída para o Pacífico)". Retirado de pauta.
3) - REQUERIMENTO ND 14/03 - do Sr. Philemon
Rodrigues e outros - que "solicitam seja convidado o
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes,
para uma audiência Publica a fim de prestar esclare
cimentos sobre a situação das ferrovias no País". Em
votação, foi aprovado o requerimento. 4) - PROJETO
DE LEI N° 7.192/02 - do Senado Federal (PLS n°
18/02) - que "altera a Lei nO 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de
modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias
do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que especi
fica, sob a designação de BR-439". Relator: Deputado
Chico da Princesa. Parecer: favorável (lido pelo Depu
tado Pedro Chaves). Em votação, foi aprovado unani-

memente o parecer do relator. Neste momento, o
Deputado Beto Albuquerque usou da palavra, aler
tando sobre a necessidade de convidar os Srs. Presi
dentes das Companhias Aéreas Varig e Tam, em au
diência Publica, para falarem sobre a possível fusão
entre as referidas empresas. Discutiram a matéria os
Deputados Francisco Appio, Marcelino Fraga, Chioo
da Princesa, Mauro Lopes e Eliseu Padilha. O Sr. Pre
sidente leu o ofício encaminhado à Presidência deste
órgão técnico pelos Presidentes das Companhias Aé
reas, pedindo que se manifestassem sobre o assunto,
após a concretização do referido acordo de fusão, e
sugeriu que se fizesse uma audiência com represen
tantes do Governo ligados ao setor, para que expo
nham suas posições sobre o assunto. Os Deputados
aquiesceram. A Deputada Teima de Souza pediu a
palavra, dizendo que iria apresentar requerimentos
para nortear os trabalhos da Subcomissão Perma
nente de Portos, Aeroportos, Marinha Mercante e Avi
ação Civil, da qual é presidenta. Encerrada a aprecia
ção das proposições constantes da ordem do dia, o
Sr. Presidente submeteu à apreciação do plenário a
indicação da S~ Lilian Rodrigues Silva para ocupar,
nesta Comissão, cargo de Assessor Técnico Adjunto
D - CNE-14. Em votação, foi aprovada a indicação. O
Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por cinco mi
nutos para a elaboração da Ata da presente reunião.
Em votação, foi a Ata aprovada sem observações.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
onze horas e cinco minutos o Sr. Presidente encerrou
os trabalhos. Paraoonstar, eu, , Saulo Augusto Perei
ra, Secretário-substituto, lavrei a presente Ata, que
será assinada pelo Sr. Presidente e encaminhada à
Publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

18 Sessão Legislativa - 528 Legislatura

Ata da 68 Reunião (Ordinária), realizada em
30 de abril de 2003.

Às dez horas do dia trinta de abril de dois mil e
três, reuniu-se a Comissão de Viação e Transportes,
no plenário n° 11 do anexo II da Câmara dos Depu
tados, sob a presidência do Deputado Romeu Quei
roz - Presidente. Compareceram os Deputados Neu
ton Lima, Leodegar Tiscoski e Mauro Lopes 
Vice-Presidentes, Antônio Nogueira, Carlos Santana,
Iriny Lopes, Cleuber Carneiro, Marcelo Guimarães Fi
lho, Marcelino Fraga, Marcelo Teixeira, Osvaldo Reis,
Pedro Chaves, Affonso Camargo, João Campos,
Francisco Appio, Mário Negromonte, Fernando Gon
çalves, Pedro Fernandes, Philemon Rodrigues, Chico
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da Princesa, Miguel de Souza, Milton Monti, Beto
Albuquerque, Gilberto Nascimento, Gonzaga Patrio
ta, Amauri Robledo Gasques e Deley -titulares, e Ivo
José, Leandro Vilela, Paulo Kobayashi, íris Simões,
João Magalhães, Almeida deJesus,l~íasSilv~tre,

Sandro Matos e Professor Irapuan Teixeira- suplen
tes. O Deputado Lael Varella apresentou justificativa
de falta às reuniões dos dias 26 de março e 9 de abril
de 2003. O Deputado Marcos Abraão apresentou jus
tificativa de falta à reunião. do dia 12 de março de
2003. O Deputado Milton Monti apresentou justificati
va de falta às reuniões dos dias 26 de março e 9 de
abril de 2003. O Sr. Presidente declarou aberta a reu
nião. COMUNICAÇÃO: O Sr. Presidente procedeu às
Distribuições nOs. 3e 4/03. Comunicou, também, que
este órgão técnico realizou, no dia 23 de abril do cor
rente ano, no auditório Nereu Ramos, o 111 Seminário
sobre o Disciplinamento do Transporte Hodoviário de
Cargas. ORDEM DO DIA: Discussão e votação das
emendas a. serem apresentadas pela Comissão à Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2004. Adiada a dis
cussão. PAUTA ND 4/2003: 1) - REQUERIMENTO N°
13/03 - do Sr. Miguel de Soliza - que "solicita a cria
ção de Subcomissão Permanente para estudar os Ei
xosde Integração da América do Sul (Saída para o
Pacífico)". Retiradopelo autor. 2) ~ REQUERIMENTO
N° 15/03 - do Sr. Miguel de Souza -que "solicita se
jam convidados os representantes legais do Consór
cio Furllas/Odebrecht para falarem sobre o "Projeto
de Navegação e En~rgético do Rio Madeira". Retirado
de pauta. 3) ~ REQUERIMENTO N° 16/03 - da Sub
comissão Permanente de Portos, Aeroportos, Mari
nhaMercante e AviaçãoCivil- que "solicita a realiza
9ãode audiência Publica com o Prefeito de Guaru
lhos; a Prefeita de SãoPaulo; a Prefeita de Campinas;
o PresidentedalNFRAERO e um representante do
Ministério. da DefeSa para debater a relação dos mu
nicípiosaeroportuárioscom os organismos federais
relacionados com a aviação civil e a gestão aeropor
taária, buscando-se o aperfeiçoamento do PL n°
3.846/2000, que trata da criação da ANAC - Agência
Nacionfil da Aviação Civi.I". Retirado de pauta. 4) 
REQUERIMENTO N° 17/03 - da Subcomissão Per
manente de Portos, Aeroportos, Marinha Mercante e
AviaçãoCivil- que "soHcita a realização de audiência
Publica corno Diretor da DPC - Diretoria de Portos e
Costas da: Ma.rinhã,o Presidente da FECCONVIB 
Federação dosConferentes, um representante do Mi
nistério doTrabalho e Emprego e o Secretário Execu
tivodo Ministériodos Transportes para tratar do tema
"OsPortosea atUaçãodosorganismos federais: Vigi
lância Marítima, Vigilância Sanitária e Fiscalização

Trabalhista". Retirado de pauta. 5)
REQUERIMENTO N° 18/03 - da Sr Teima de Souza
e outra - que "solicitam, em conjunto com a Comissão
da Amazônia e de Desenvolvimento. Regional, sejam
8?D"idad?s.r~presentantes.d~.Entidades 1:3 de é)rgãos
g9yernam~ntaisligadoS à··questãoPortu~r~ad~Ma
naus, para debaterem a situação do Porto organizado
de Manaus e o Projeto de Revitalização - REVAP".
Retirado de pauta. 6) - REQUERIMENTO N° 19/03
da Subcomissão Permanente de Portos, Aeroportos,
Marinha Mercante eAviação Civil- que "solicita a re
alização da Conferência Nacional sobre Aeroportos e
Aviação Civil". Retirado de pauta. 7)
REQUERIMENTO N° 20/03 - do Grupo de Trabalho
que estuda a crise do setor aéreo - que "solicita se
jam convidados o Sr. Diretor-Geral do DAC e o Sr.
Presidente doCADE para prestarem esclarecimentos
sobre o acordo operacional das empresas VARIG e
TAM". Discutiram a matéria os Deputados Gilberto
Nascimento, Pedro Fernandes e Carlos Santana. Em
votação, foi aprovado o requerimento, com a suges
tão dos Deputados Pedro Fernandes e Carlos Santa
na de inclusão do Presidente do Sindicato dos Aero
viários. 8) - REQUERIM ENTO W 21/03 - do Sr. Deley
- que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos
Transportes urgência· na continuação e término das
obras da Via do Contorno em Volta RedondalRJ". Re
tirado de pauta. 9) - REQUERIMENTO N° 22103 - do
Sr. Carlos Santana e outro - que "solicitam sejam
convidados o Presidente do BNDES, o Diretor-Geral
da ANTT, o Ministro do TCU Marcos Vinícius Vilaça e
o Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes
para prestarem esclarecimentos acerca do Transpor
te Ferroviário e as Concessões: O Caso da Malha
Nordeste". Em votação, foi aprovado o requerimento,
com a sugestão do Deputado Carlos Santana de in
clusão das Malhas Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 10)
- REQUERIMENTO W 23/03 - da Subcomissão
Especial de Roubo de Cargas e Veículos - que "solici
ta seja convidado o Senador Romeu Tuma para dis
correr sobre sua experiência na CPI Nacional de·Rou
bo de Cargas". Discutiu a matéria o Deputado Gilber
to Nascimento. Em votação, foi aprovado o requeri
mento. 11) - REQUERIMENTO N° 24/03 - do Sr.
Deley e outro - que "solicitam sejam convidados re
presentantes do Governo Federal, empresas do se
tor, Organizações Não-Governamentais e sindicalis
tas para prestarem esclarecimentos sobre a situação
das ferrovias no Brasil". Retirado de pauta. 12) 
REQUERIMENTO N° 25/03 - da Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias - que
"solicita a realização de reunião conjunta de audiên-
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cia Publica com a Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo e a de Viação e Transportes para
debaterem os seguintes temas: Adoção do sistema
0300 emsubstituiçãb ao 0800 (gratuito) pelas empre
sas aéreas; Fusão das empresas aéreas VARIG e
TAM e o impacto sobre o consumidor; Publicidade e
métodos comerciais usados pelas empresas aéreas
(recente promoção da GOL com retorno a R$ 1,00),
no dia 6 de maio, às 14h30 no plenário n° 8 do anexo
11". Em votação, foi aprovado o requerimento. 13) 
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI N° 402-C/99 - que "altera a Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro".
Relator: Deputado Mauro Lopes. Parecer: favorável.
Retirado de pauta. 14) - PROJETO DE LEI N°
3.009-A/97 - do Senado Federal (PLS n° 59/96) - que
"estabelece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas
e de equipamentos e procedimentos de proteção à fa
una aquática dos cursos d'água, quando da constru
ção de barragens". Relatora: DeputadaTelma de Sou
za. Parecer: favorável. Discutiram a matéria os Depu
tados Beto Albuquerque e Francisco Appio. Concedi
da vista ao Deputado Francisco Appio. 15) 
PROJETO DE LEI N° 6.956/02 - do Senado Federal
(PLS n° 74/02) - que "denomina "ponte Olavo Brasil"
a ponte transposta sobre o Rio Arraia, na BR-401, km
110, no Município de Bonfim, no Estado de Roraima".
Relator: Deputado Philemon Rodrigues. Parecer: fa
vorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 16) - PROJETO DE LEI N°
7.025/02 - do Senado Federal (PLS n° 68/02)- que
"denomina Viaduto Múcio Teixeira o viaduto localiza
do no km 166 da BR-060". Relator: Deputado Phile
mon Rodrigues. Parecer: favorável. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do relator. O De
putado LeodegarTiscoski, 2° Vice-Presidente, assu
miu o exercício da Presidência. 17) - PROJETO DE
LEI N° 7.051/02 -do Senado Federal (PLSnO 241/01)
- que "revoga dispositivos da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para eliminar a incidência de fator multipli
cador sobre o valor das multas estabelecidas". Rela
tor: Deputado Gonzaga Patriota. Parecer: favorável
(lido pelo Deputado Cleuber Carneiro). Discutiram a
matéria os Deputados Beto Albuquerque e Chico da
Princesa. Adiada a discussão. 18) - PROJETO DE
LEI N° 7.191/02 - do Senado Federal (PLS n° 17/02)
- que "altera a Lei n° 5.917, de 10 de setembro de
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de
modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias
do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que especi
fica, sob a designaçãode BR-438". Relator: Deputado

Affonso Camargo. Parecer: favorável. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do relator. 19) 
PROJETO DE LEI N° 1.060/99 - do Sr. Geraldo Ma
gela - que "proíbe a instalação de catracas eletrôni
cas ou assemelhados nos veículos de transporte ur
bano" (apensos os PLs. nOs. 2.307/00, 2.867/00,
2.906/00 e 7.186/02). Relator: Deputado Chico da
Princesa. Parecer: contrário ao PL n° 1.060/99 e aos
de nOs. 2.307/00, 2.867/00, 2.906/00 e 7.186/02,
apensados. Discutiram a matéria os Deputados Phile
mon Rodrigues e Antônio Nogueira, que requereu a
retirada de pauta dessa proposição. Em votação, foi
rejeitado o requerimento. Concedida vista ao Depu
tado Antônio Nogueira. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta e cin
co minutos o Sr. Presidente encerrou os trabalhos. E,
para constar, eu, , Saulo Augusto Pereira,
Secretário-substituto, lavrei a presente Ata, que de
pois de lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presi
dente e encaminhada à Publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

18 Sessão Legislativa - 528 Legislatura

Ata da 78 Reunião (Ordinária), realizada em 7
de maio de 2003.

Às dez horas do dia sete de maio de dois mil e
três, reuniu-se a Comissão de Viação e Transportes,
no plenário n° 11 do anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, sob a presidência do Deputado Romeu Queiroz
- Presidente. Compareceram os Deputados Neuton
Lima, Leodegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presi
dentes, Antônio Nogueira, Carlos Santana, Iriny Lo
pes, Jorge Boeira, Teima de Souza, Cleuber Carneiro,
Lael Varella, Marcelo Guimarães Filho, Eliseu Padi
lha, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Affonso Camargo,
Francisco Appio, Pedro Fernandes, Philemon Rodri
gues, Chico· da Princesa, Miguel de Souza, Milton
Monti, Beto Albuquerque, Gilberto Nascimento, Gon
zaga Patriota, Leônidas Cristino, Amauri Robledo
Gasques e Deley - titulares, e Eliseu Resende, Mar
cos Abramo, Carlos Alberto Leréia, Paulo Kobayashi,
Carlos Dunga, íris Simões, Maurício Rabelo, Isaías
Silvestre e Sandro Matos - suplentes. O Deputado
Maurício Rabelo apresentou justificativa de falta à re
união do dia 30 de abril de 2003. O Sr. Presidente de
clarou aberta a reunião e colocou em votação a Ata
da 68 reunião, que foi aprovada sem observações.
ORDEM DO DIA: Discussão e votação das emendas
a serem apresentadas pela Comissão à Lei de Diretri
zes Orçamentárias para 2004. O Deputado Eliseu Re-
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sende apresentou emenda aditiva, subscrita pelo
Deputado Beto Albuquerque, disciplinando a aplica
ção dos recursos da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE. Discutiram a matéria os
Deputados Beto Albuquerque, Chico da Princesa, Gil
berto Nascimento, Teima de Souza, Mauro Lopes,
Francisco Appio, Miguel de Souza, Marcelino Fraga e
Gonzaga Patriota, A Deputada Teima de Souza suge
riu, e teveapoio unânime, que a emenda apresentada
fosse subscrita por todos os parlamentares presen
tes. Em votação, foi aprovada unanimemente a emen
da. PAUTA N<1 5/2003:1) - REQUERIMENTON<1
15/03 - do Sr. Miguel de Souza - que "solicita sejam
convidados os representantes legais do Consórcio
Furnas/Odebrecht para falarem sobre o "Projeto de
Navegação e Energético do Rio Madeira" Em vota-
ção, . foi aprovado o requerimento. 2)
REQUERIMENTO N° 16/03 -- da Subcomissão Per
manente de Portos, Aeroportos, Marinha Mercante e
AviaçãoCivil-que"solicita a realização de audiência
Publica com o Prefeito de Guarulhos; a Prefeita de
SãoPaulo; a Prefeita de Campinas; o Presidente da
INFRAERO e um representante do Ministério da De
fesa para debater a: relação dos municípios aeropor
tuários com os organismos federa.is rêlacionados com
a ~yiação civileagestão aeroportl!ária, buscando-se
oape~ei9oamentodoPLn° 3.846/2000, que tratada
criação da ANAC - Agência Nacional da AviaçãoCi
vil".i)iscutiua matéria a Deputada Iriny Lopes,suge
rindo a inclusão do.Diretor do DAC. Em votação, foi
aprovad()o reqperimento, com a referida· inclusão..3)
-REQUERIMENTO N° 17/03.-daSubc()missão Per
manente de Portos, Aeroportos, Maripha Mercante .e
Aviação Civil-que "soliçita a realização de audiência
PubH~a com oDiretor daDPC - Diretoria de Portos e
C?$tas d~ Marinha,. o Presidente da FECCONVIB 
Federação dosConferentes, umrepresentante do Mi
nistério do Trabalho e Emprego e o Secretário Execu
tivo do Ministérjodos Transportes para tratar do tema
"O~Portos e a atpaçãodos organismos federais:Vigi
lâ?ciaf\J1arítima, Vigilância. Sanitária e Fisccdização
Trabl:.dhista". Em votêlÇ~o,foiaprovaclo o requerimen
toA)- REQUERIMENTO N° 18/03 -da Sr Teima de
Souza eoptra - q.ue "solicitam, em conjunto coma
Comissã?9aAmêl~()nia~ge Dé~envolvimentoRegi
omal.,sejamconvi9adosr~presen~~n~esde Entidades
e cje Órgã?s governamentais Iigadosàqu~stão Por
tUária.de.fv1analJs,paradel?atererna situação do.Por
to !prgíi.lniiifaoode Manauseo Proj~tode.Revitalizaç~o

- REVAP". ~m'Jot§lção, f()japroyadoorequerimento.
5) -I'lFBUERIMENTO ND 19/03<- da SubCOmissão
Permanente de Portos, Aeroportos, Marinha Mercan-

te e Aviação Civil - que "solicita a realização da Con
ferência Nacional sobre Aeroportos e Aviação Civil".
Em votação,. foi aprovado o requerimento. 6) 
REQUERIMENTO N° 21/03 - do Sr. Deley - que "soli
cita ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor
tes urgência na continuação e término das obras da
Via do Contorno em Volta Redonda/RJ". Em votação,
foi aprovado o requerimento. 7) - REQUERIMENTO
N<1 24/03 - do Sr. Deley e outro - que "solicitam sejam
convidados representantes do Governo Federal, em
presas do setor, Organizações Não-Governamentais
e sindicalistas para prestarem esclarecimentos sobre
a situação das ferrovias no·Brasil". Em votação, foi
aprovado o requerimento. 8). - PROJETO DE LEI N<1
7.127/02 - do Senado Féderal{PLS 1'1<1 168/99) - que
"altera o art. 143 da Lei n<1 9.503, de 23 de setembro
de 1997,que institui o Código de Trânsíto Brasileiro,
de modo a disciplinar a habilitação de condutores de
combinações de. veíoulos"(apensos os PLs. nas.
4.369/98, 4.391/98,. 4.452/98, 4.458/9:8, 4.465/98,
4.710/98, 4.718/98, 4.870/98, 212/99, 524/99,
816/99, 817/99, 1.466/99, 2.273/99,2.837/00,
3.931/00, 4.228/01, 4.885/01, .5.080/01, 5.724/01,
6.976/02,7.283/02,7.391102, 7.452/02).Reiator. Depu
tadoNeuton ..• Lima. Parecer: favorável. ao PL. na
7.127/02 e aos de nas. 4.369/98,4.391/98,4.452/98,
4.465/98., 4.710/98, 4.718/98,212/99;.816/99,
817/99,3.931/00, 4.885/01, 6.976/02 e 7.391/02,
apen$(3.dos, c()m substitutivo. e contráriol aos de n<1s.
4.458/98, 4.870/98, ..524/99,.t.466/99, 2.273/99,
2:837/00, 4.2?8/01,. 5.080/01, .5.724/01, 7.283/02 e
7.452/02, apensados. Conoedida vista (~onjunta aos
Deputados Ma,rcelo Gui~arãesFHho e Telmade Sou
za.. 9) - PROJETO DE LEI N<1 7.051/02 - do Senado
Federal (PLS n<1 ?41/01)'-q~e"revogadispositivos da
Lei na 9.503,de23 de. setembro de 1997,que institui o
Código de TrânsUo Brasjl~irol para eliminar ~incidên
da de fatormultiplicadorsobreo.valor das myItas es
tabelecidas"; H~lator:. DeputadqGonzaga Patriota.
Pareoer:fa~oráveL Retirado de pauta apediqodo re
lator, para. reexa,meda matéria. lO) - PROJIETODE
LEI W 177/03 -doSr. R()rnel Anízio - que "denomina
Ponte PresidenteTa,ncreê()dI? Almeida N,eves:aponte
localizada na rodoviaE~R-497,sobre o rio Paranaíba,
entreosEstado~ de ~ina.s: ~e@i~ e Mato Grpssodo
Sul", Relator; [leputado Cleuber Ca.rneiro.JD~r~er:fa
vor~vel. Em votaç~o,. foiapt()vado un~q.imernenteo
parecer do rel~tqr.OSr.President~subrnetelJà deli
beração. do PI~I1~rio aJ\tada pres;ent~r~uni~o,que
foi aprovada ~emobs~rvaçqes.gNCEHRAMENTO:

Nadamais haye~doatratar,ªson;zehoras~9yarenta

minutos o Sr. Presidente encerrou os trabalhos. Para
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constar, eu, , Saulo Augusto Pereira, Secretário-subs
tituto, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo
Sr. Presidente e encaminhada à Publicação no Diário
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

1a Sessão Legislativa - 52a Legislatura

Ata da Sa Reunião (Ordinária), realizada em
14 de maio de 2003.

Às dez horas do dia quatorze de maio de dois
mil e três, reuniu-se a Comissão de Viação e Trans
portes, no plenário n° 11 do anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a presidência do Deputado Romeu
Queiroz - Presidente. Compareceram os Deputados
Neuton Lima, Leodegar Tiscoski e Mauro Lopes 
Vice-Presidentes, Antônio Nogueira, Iriny Lopes, Jor
ge Boeira, Teima de Souza, Cleuber Carneiro, Lael
Varella, Marcelo Guimarães Filho, Eliseu Padilha,
Marcelino Fraga, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Affon
so Camargo, João Campos, Francisco Appio, Mário
Negromonte, Fernando Gonçalves, Pedro Fernan
des, Philemon Rodrigues, Chico da Princesa, Miguel
de Souza, Milton Monti, Oliveira Filho, BetoAlbuquer
que, Gonzaga Patriota, Lsônidas Cristino, Amauri Ro
bledo Gasques e Deley - titulares, e Ivo José, Marcos
Abramo, Jonival Lucas Júnior, Leandro Vilela, Zé Ge
rardo, Nárcio Rodrigues, Carlos Dunga, íris Simões,
João Magalhães, Silas Câmara, Almeida de Jesus,
Isaías Silvestre, Sandro Matos e Professor Irapuan
Teixeira - suplentes. Compareceram também os
Deputados Alex Canziani, João Caldas e Serafim
Venzon. O Sr. Presidente declarou aberta a reunião e
comunicou que efetuou a Redistribuição n° 1/03.
ORDEM DO DIA: 1) - REQUERIMENTO N° 26/03 
do Sr. Antônio Nogueira - que "solicita ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Estado dos Transportes ur
gência na liberação dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União de 2003, destinados às
obras de revitalização do Porto de Santana, no Esta
do do Amapá". Em votação, foi aprovado o requeri
mento. 2) - REQUERIMENTO N° 27/03 - do Sr. Eli
seu Padilha - que "solicita seja remetido expediente
às Concessionárias e Arrendatárias de Ferrovias do
país, no sentido de que as mesmas esclareçam em
que situação receberam cada um dos bens perten
centes à União que hoje administram, conforme in
ventário, e o atual estado em que se encontram". Dis
cutiram a matéria os Deputados Neuton Lima e Teima
de Souza. Em votação, foi aprovado o requerimento.
3) - EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 402-C/99 - que "altera a Lei n°

9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsi
to Brasileiro". Relator: Deputado Mauro Lopes. Pare
cer: favorável (lido pelo Deputado Philemon Rodri
gues). Em votação, foi aprovado unanimemente o pa
recer do relator. 4) - PROJETO DE LEI N° 3.009-A/97
- do Senado Federal (PLS n° 59/96) - que "estabele
ce a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna
aquática dos cursos d'água, quando da construção
de barragens". Relatora: Deputada Teima de Souza.
Parecer: favorável. Retirado de pauta. 5) - PROJETO
DE LEI N° 5.911/01 - do Senado Federal (PLS n°
170/01) - que "denomina Ponte Nossa Senhora do
Pantanal a ponte sobre o Rio Paraguai, situada na
BR-262, no Município de Corumbá, Estado do Mato
Grosso do Sul" (apenso o PL n° 5.334/01). Relator:
Deputado Neuton Uma. Parecer: contrário ao PL n°
5.911/01, e favorável ao de n° 5.334/01, apensado.
Em votação, foi aprovado o parecer do relator, contra
os votos dos Deputados Antônio Nogueira e Iriny Lo
pes. 6) - PROJETO DE LEI N° 7.027/02 - do Senado
Federal (PLS n° 123/02) - que "denomina Ponte Sér
gio Ceotto a ponte sobre o Rio Doce na variante da
BR-259, no Município de Colatina, no Estado do Espí
rito Santo". Relator: Deputado Gonzaga Patriota. Pa
recer: favorável, com emenda (lido pelo Deputado
Cleuber Carneiro). Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 7) - PROJETO DE LEI
N° 7.510/02 - do Senado Federal (PLS n° 192/02) 
que "denomina Aeroporto de Joinville - Lauro Carnei
ro de Loyola o Aeroporto de Joinville, no Estado de
Santa Catarina". Relator: Deputado Marcelo Guima
rães Filho. Parecer: favorável, com substitutivo. Em
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do re
lator. 8) - PROJETO DE LEI N° 1.060/99 - do Sr. Ge
raldo Magela - que "proíbe a instalação de catracas
eletrônicas ou assemelhados nos veículos de trans
porte urbano" (apensos os PLs. nOs. 2.307/00,
2.867/00, 2.906/00 e 7.186/02). Relator: Deputado
Chico da Princesa. Parecer: contrário ao PL n°
1.060/99 e aos de nOs. 2.307/00, 2.867/00, 2.906/00 e
7.186/02, apensados. Discutiram a matéria os Depu
tados Philemon Rodrigues, Oliveira Filho, Mário Ne
gromonte, Francisco Appio, Teima de Souza e Antô
nio Nogueira que, tendo solicitado vista em 30.04.03,
devolveu o projeto, apresentando voto em separado.
Em votação, foi aprovado o parecer do relator, contra
os votos dos Deputados Antônio Nogueira, BetoAlbu
querque, Iriny Lopes e Teima de Souza. 9) 
PROJETO DE LEI N° 3.651/00-do Sr. José Egydio
que "altera os arts. 133 e 159 do Código de Trânsito
Brasileiro, para permitir o uso de cópia autenticada do
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la Sessão Legislativa - 52a Legislatura

Ata da 9a Reunião (Ordinária), realizada em
21 de Illaiode 2003.

Às dez horas do dia vinte e um de maio de dois
mil e três, reLíniu-se a Comissão de Viação e Trans-
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Certificado de Licenciamento Anual e da Carteira Na- portes, no plenário nO 11 do anexo 11 da Câmara dos
cional de Habilitação" (apenso o PL n° 4.390/01). Re- Deputados, sob a presidência do Deputado Neuton
lator: Deputado Cleuber Carneiro. Parecer: favorável Lima - 1° Vice-Presidente. Compareceram os Depu-
ao PL n° 3.651/00, com substitutivo, e contrário ao de tados Antônio Nogueira, Carlos Santana, Iriny Lopes,
n0 4.390/01, apensado. Discutiram a matéria os Jorge 80eira, Teima de Souza, Lael Varella, Marcelo

Guimarães Filho, Eliseu Padilha, Marcelino Fraga,
Deputados Mauro Lopes eNeuton Lima. Adiada a dis- Osvaldo Reis, Affonso Camargo, João Campos, Fran-
cussão. 10) - PROJETO DE LEI N° 7.206/02 - do Sr. cisco Appio, Mário Negromonte, Fernando Gonçal-
Gonzaga Patriota - que "inclui, no art. 29 da Lei n° ves, Pedro Fernandes, Philemon Rodrigues, Chico da
9.503, de 23 de setembro de 1997, o uso de sinaliza- Princesa, Miguel de Souza, Milton Monti, Oliveira Fi-
dores nos veículos funerários". Relator: Deputado Mi- lho, 8eto Albuquerque, Gonzaga Patriota, Leônidas
guel de Souza. Parecer: favorável, com substitutivo. O Cristino, Amauri Robledo Gasquese Deley - titulares,
Autor da proposição usou da palavra para defendero e Ary Vanazzi, Marcos Abramo, Jonival Lucas Júnior,
projeto. Em votação, foi aprovado unanimemente o Zé Gerardo, Nárcio Rodrigues, Carlos Dunga, íris Si-
parecer do relator. 11) -' PROJETO DE LEI N° 55/03 - mões, Almeida de Jesus, Maurício Rabelo, Isaías SiI-
do Sr. João Caldas- que "altera as Leis n° 9.503, de vestre e Sandro Matos.-' suplentes. Compareceu tam-
23 de setembro de 1997, e n° 9.602, de 21 de janeiro bém o Deputado 8erafim Venzon. O Deputado Ro-
de 1998, e dá outras providências" (apenso o PLn° meu Queiroz, por estar em missão oficial, apresentou
329/03). Relator: Deputado LeodegarTiscoski. Pare- justificativa de falta. OSr. Presidente declarou aberta
cer: favorável ao PL nO 55/03 e ao de nO 329/03, apen- a reunião e cqlocou.em votação a Ata da 8

a
reunião,

sado, com substitutivo. Discutiram a matéria OS Depu- que foi aprovadasem observações. ORDEM DODIA:
1)~ REQUERIMENTO N° 28/03 - do Sr. Eliseu Padi-

tados PhilemonRodrigues, Iriny Lopes, AntônioNo- lha _ que "solicita seja remetido expediente ao Se-
gueira e Marcelo Guimarães Filho. O Autor do projeto nhor Ministrode Estado dos Transportes solicitandoa
usou a palavrapara defender a proposição. Concedi- continuidade da~ Obras de Ampliação dos Molhes no
da vista à Deputada Iriny Lopes. 12) - PROJETO DE Porto deRio Grande/RS". Discutiram a matérIa os
LEI·N° 68/03.,.. do Sr. Pompeo de Mattos - que "acres- Deputados Chico da Princesa, Leônidas Cristino e
centaparágrafo;3° ao art. ao da Lei Federal n° 9.503, Milton Monti. Em votação, foi aprovado o requerimen-
de 23 de setembro de 1997, determinando a sinaliza- to. 2) - REQUERIMENTO N° 29/03 - do Sr. Eliseu Pa-
çãq dos locaisde instalação de controladores de velo- dilha - que "solicita seja remetido expediente ao Se-
cidade". Relator: Deputado Fernando Gonçalves. Pa- nhor Ministro de Estado dos Transportes, solicitando
reCer:contrário. Concedida vista ao Deputado Chico a conclusão das obras de pavimentação da Estrada
da Princesa. 13) - PROJETO DE LEI NO 154/03 - do do Inferno - 8R-1 01/R8, entre os municípios de Tava-
Sr. Maurício Rabelo - que "dispõe sobre o desconto res e São José doNorte/RS". Em votação,foiaprova-
d ..... t ' t·t 'd '. t d . ' do o requerimento. 3) - REQUERIMENTO N° 30/03 -
, e clnquena por cen o paraes u·, an es o ensino do Sr. Eliseu Padilha _ que "solicita seja rernetidoex-
médio e superior no transporte público coletivo rodo- pediente ao Senhor Ministro deEstado dos Transpor-
viário interestadual de passageiros". Relator: Depu- tessolicitando liberação de recursos para a retomada
tado Gonzaga Patriota. Parecer: contrário. Concedida urgente das obras do viaduto da AvenidlaJoão Cor-
vista ~o,Deputl:ldo Jorge,80eira. ENCERRAMENTO: rêa, na rodovia 8R-116, no município de.São Leopol-
Nada mais havendoa tratar, às doze horas e trinta mi- do/RS". Em votação, foi aprovado o requerimento. 4)-
nutos q Sr. Presidente encerrou os trabalhos; E, para REQUERIMENTO N° 31/03 - do Sr. Elis,eu Padilha-
cOnstar, eu,.. ' Saulo Augusto Pereira, Se- que "solicita seja remetidoexpedienteaoSenhorMi-
cretário-substituto, lavrei a presente Ata, que depois nistro de Estado dos Transportes solicitando o anda-
de lida ,e>aprovada será assinada pelo Sr. Presidente mento do processo de licitação dê:\s obra de Duplica-
e etlcl:lminhadaà Publicação no Diário da Câmara ção da 8R-101, no trecho entre PalhoçalSCe Osó-
dos DElputados. rio/RS". Em votação, foiaprpvadq orequerimento. 5) 

REQUERIMENTO N° 32103.,.. da Subcomis$ão Per
manentede Portos, Aeroportos, Marinh81.Me.rcante e
Aviação Civil-que "solicita: .areali~ação.deA;udiência
Publica, na cidade de Santosl$P,pÇlrat.rê:\t~rdotema
A importância do Porto de Santos, o Desenvolviman
to Regionaleo Comércio Exterior". Disput,iyamatéria
o Deputado Milton Montí.,Em votação,foil:lp.rovado o
requerimento. 6) - REQUEli1MENTO NP;33/03- do
Sr. Leônidas Cristino - que "solicitl;l.seja fôrmé\lizado
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Ata da 4a Reunião Ordinária, realizada em 26
de junho de 2003.
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Convite ao Prof. Expedito José de Sá Parente, para Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte e
expor e debater sobre a produção e uso do biodiesel". seis de junho de dois mil e três, reuniu-se a Comissão
Em votação, foi aprovado o requerimento. 7) - Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investi-
PROJETO DE LEI N° 7.050/02 - do Senado Federal gar denúncias de irregularidade na prestação de ser-
(PLS n° 228/01) - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de viços por empresas e instituições privadas de Planos
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito de Saúde, no Auditório do Anexo IV da Câmara dos
Brasileiro, para definir como infração o transporte de Deputados, com a presença dos Senhores Deputa-
bebidas alcoólicas na condição que especifica". Rela- dos Henrique Fontana - Presidente, Arlindo Chinaglia
tor: Deputado Gonzaga Patriota. Parecer: favorável - 1° Vice-Presidente, Dr. Ribamar Alves - Relator,
(lido pelo Deputado Beto Albuquerque). Discutiram a Antonio Carlos Biscaia, Bispo Wanderval, Dr. Rosi-
matéria os Deputados Antônio Nogueira e Beto Albu- nha, Elimar Máximo Damasceno, Júlio Cesar; Laura
querque. Concedida vista ao Deputado Antônio No- Carneiro, Luiz Bittencourt, Mário Heringer, Maurício
gueira. 8) - PROJETO DE LEI N° 3.651/00 - do Sr. Rabelo, Nelson Meurer, Roberto Jefferson, Robson
José Egydio - que "altera os arts, 133 e 159 do Códi- Tuma, Saraiva Felipe, Sebastião Madeira, Silas Câ-
go de Trânsito Brasileiro, para permitir o uso de cópia mara, titulares; Almir Moura, Arnaldo Faria de Sá, Ja-
autenticada do Certificado de Licenciamento Anual e mil Murad, Paes Landim e Walter Feldman, suplentes.
da Carteira Nacional de Habilitação" (apenso o PL nO Deixaram de comparecer os Deputados Colbert Mar-
4.390/01). Relator: Deputado Cleuber Carneiro. Pare- tins, Dr. Benedito Dias, Jandira Feghali, Luiz Carlos
cer: favorável ao PLn° 3.651/00, com substitutivo, e Hauly, Max Rosenmann e Veda Crusius. O Deputado
contrário ao de n° 4.390/01, apensado. Retirado de Rafael Guerra justificou sua ausência. ABERTURA:
pauta. 9) - PROJETO DE LEI W 55/03 - do Sr. João Havendo número regimental, o Presidente declarou
Caldas - que "altera as Leis n° 9.503, de 23 de setem- abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da
bro de 1997, e n° 9.602, de 21 de janeiro de 1998, e 3

8
reunião ordinária, realizada no dia 24 de junho de

dá outras providências" (apenso o PL n° 329/03). Re- 2003. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO
lator: Deputado Leodegar Tiscoski. Parecer: favorável DIA: A) Apreciação de Requerimentos: 1
ao PL n° 55/03 e ao de n° 329/03, apensado, com REQUERIMENTO N° 12/03-do Sr. Bispo Wanderval
substitutivo. Retirado de pauta. 10) _ PROJETO DE - que "requer seja convidada a presidente do Instituto
LEI N° 68/03 - do Sr. Pompeo de Mattos _ que "acres- de Defesa do Consumidor - IDEC, para prestar infor-
centa parágrafo 3° ao art. 80 da Lei Federal n0 9.503, mações sobre o tratamento dispensado pelos planos

de saúde aos contratantes dos serviços por elas pres-
de 23 de setembro de 1997, determinando a sinaliza- tados." NÃO DELIBERADO. 2 _ REQUERIMENTO N°
ção dos locais de instalação de controladores de velo- 15/03 _ do Sr. Max Rosenmann - que "requer seja
cidade". Relator: Deputado Fernando Gonçalves. Pa~ convidado o presidente da Federação Nacional das
recer: contrário. Retirado de pauta. 11) '-- PROJETO Empresas de Seguros Privados e de Capitalização-
DE LEI N° 364/03 - do Sr. Rogério Silva - que "acres- FENASEG, para prestar informações sobre as opera-
centa parágrafo ao art. 75 no capítulo "Da Educação ções do seguro saúde:'NÃO DELIBERADO. 3 -
para0 Trânsito", da Lei nO 9.503, de 1997, que institui REQUERIMENTO N° 19/03-do Sr. Bispo Wanderval
o Código de Trânsito Brasileiro". Relator: Deputado - que "requer seja enviado ofício a Agência Nacional
Fernando Gonçalves. Parecer: favorável. Retirado de de Saúde Suplementar - ANS, solicitando a relação
pauta. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra - de empresas e instituições privadas de planos de sa-
tar, às onze horas e vinte minutos o Sr. Presidente en- úde que têm registro naquela autarquia." NÃO
cerrou os trabalhos. E, para constar, eu, , Saulo Au- DELIBERADO. 4 - REQUERIMENTO N° 20/03 - do
gusto Pereira, Secretário-substituto, lavrei a presente Sr. Bispo Wanderval - que "requer seja solicitado a
Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputa-
Sr. Presidente e encaminhada à Publicação no Diário dos - SECOM, que informe aos meios de comunica-
da Câmara dos Deputados. ção que cobrem os trabalhos desta Casa que a popu-
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM lação poderá se utilizar do serviço 0800 para infor-
A FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE mar, denunciar e esclarecer assuntos atinentes a esta

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CPI." NÃO DELIBERADO. 5 - REQUERIMENTO N°
SERViÇOS POR EMPRESAS E INSTITUiÇÕES 25/03-do Sr. Mário Heringer-que "requer a todos os

PRIVADAS DE PLANOS DE SAÚDE Planos de Saúde, Empresas Seguradoras e Coope-
rativas na área de saúde as planilhas de custos, soli-
citações de reajustes com os índices autorizados e
tabelas de preços pagos aos prestadores, desde a
criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar."
NÃO DELIBERADO. 6 - REQUERIMENTO N° 26/03
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- do Sr. Mário Heringer - que "requer que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar encaminhe a esta
Comissão as planilhas de custos apresentadas pelos
Planos de Saúde e Empresas Seguradoras na área
de saúde." NÃO DELIBERADO. 7
REQUERIMENTO N° 27/03 - do Sr. Mário Heringer
que "requer que a Agência Nacional de Saúde Suple
mentar encaminhe a esta Comissão as tabelas de
pr§ços pagos aos prestadores da área. de saúde."
NAO DELIBERADO. 8 - REQUERIMENTO N° 28/03
-' do Sr. Mário Heringer -' que "requer que a Agência
Nacional. de Saúde Suplementar encaminhe a esta
Comissão os resultados financeiros das principais
empresas tomadoras de serviços médicoshospitala
res (Golden Cross, Arnil, Unimed, Sul América, Bra
desco, Dix, CaaRJ,. Blue Ufe, SAMCIL, .Mediai,
Amesp):' NÃO DELIBERADO. 9 - REQUERIMENTO
N° 29/03 - do Sr. Dr. Ribamar Alves - que •. "solicita
seja. convidado o Exrno.. Sr.. Ministro da Saúde, ·Dr.
Humberto Costa, para prestar informações e dar su
gestões que possam contribuir para o andamento dos
trabalhos desta CP!." NÃO DELIBERADO. 10 
REQUERIMENTO N° 30/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves -que "requer sejam convocados os represen
tantesda Associação. Nacional dos Corretores de
Planos de Saúde, para prestar informações a esta
CP!." NÃO DELIBERADO. 11 -' REQUERIMENTO N°
31/03 -do Sr. Henrique Fontana - que "requer, nos
termos regimentais, que, ouvido o Plenário, esta CPI
realize reuniões de audiência Publica nos Estados da
Federação, tendo emvista a nece~sidade de ouvir os
diversos representantes de entidades da área desaú
d~ e defacilítar a reunião dedados e documentos fun
damentais .á investigação e elucidação dos fatos a
que. ·e$ta. CPI se .. destina a apurar." NÃo
DELIBERADO. 12- REQUERlf\I1ENTO N° 32103--do
Sr. ArnaldoFaria de Sá - que "requer sejam solicita
das informaçõescompletas e detalhadas ao Instituto
de Defesei do Consumidor - IDEC,sobre a pesquisa
que respaldou tecnical'T1ente o requerimentode cria
ção?~staCP!."NÃO DELIBERADO. C) Audiência Pu
bJicacQrn os seguintesconvidado~:Edson de Oliveira
Andrade, .Presidente do Conselho Federal de Medici
na e. Heqer Murari Borba, fJresidente da Federação
Nacional dq$Médicos.. ODeputadQ Silas Câmaraín
d~99u ao Pr~i~enteda Comissão se a continuidade
dostr~balhosda CPJj~ estavaminclusa~napauta da
conyocaçãQextraordinária do Congr13~soNacional e
obtev~ tesposta .. afirrnativa.O Presipente da Çomis
sãqpa~souapalavraaq senhor Hison de Oliveira
AndradeeaqsenhorHederlV1urari Borba, respectiva
mente. ~m90s prestaram informações sobre o trata
ment()dispEm~dopelos planos de saúde aos profis
sion~ismédicos. O senhor Edson de OliveireiAndrade
entregou ~ocumentaçãoa ser anexada aos autos da
CPI. Em seguida, o Presidente da CPI passou a pala-

vra ao Relator, Deputado Dr. RibamarAlves, que pa
rabenizou OS convidados pela apresentação e agra
deceu-lhes a presença. O Relator e o Presidente da
CPI manifestaram-se, também, fazendo comentários
sobre o tema exposto e indagações aos convidados.
Interpelaram, também, os convidados os Deputados
Jamil Murad, Mário Heringer, Saraiva Felipe, Luiz Bit
tencourt e Arnaldo Faria de Sá. Os convidados res
ponderam aos Parlamentares, satisfatoriamente. O
Presidente da CPI avisou que a reunião da primeira
semana de julho destinar-se-ia a tratar de assuntos
internos. O Relator finalizou agradecendo a presença
de todos e enfatizando os objetivos da criação da CPI.
Nada mais havendo a tratar, o Relator encerrou a reu
nião às doze horas e vinte e. ~eis minutos, antes con
vocando reunião ordináriapara terça-feira, dia primei
ro de julho; às quatorze horas e trinta minutos. E, para
constar, eu, , Carla Rodrigues de Medei
ros Tavares, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente, Deputado Henrique Fontana,. . ' e
Publicada no Diário (:Ia Câmara dos Deputados.
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por empresas e instituições privadas de planos de
saúde.

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Havendo número regimental, declaro abertos



43192 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar denúncias de irregularidades
nos planos de saúde. Indago aos Srs. Parlamentares
da necessidade de leitura da ata da reunião anterior,
realizada em 24 de junho. (Pausa.) Não havendo
quem queira a leitura da ata, dispenso sua leitura e a
coloco em discussão. (Pausa.) Não havendo quem
queira discuti-Ia, coloco-a em votação. Os Srs. Depu
tados que aprovam a ata da reunião anterior perma
neçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. Esta
mos hoje num plenário diferente, que não tem micro
fone nas bancadas. Quem fizer uso da palavra duran
te nossa audiência Publica, está ali um rapaz com mi
crofone, que o levará até as pessoas que queiram fa
zer uso da palavra. Vamos passar direto à audiência
Publica. Portanto, convido a fazer parte da nossa
Mesa o Presidente do Conselho Federal de Medicina,
Dr. Edson de Oliveira Andrade, a quem agradecemos
a presença entre nós para contribuir com os trabalhos
desta CPI, previamente. Também convido o Presiden
te da Confederação Nacional dos Médicos, Dr. Heder
Murari Borba.

O SR. ·DEPUTADO SILAS CÂMARA - Sr. Pre
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Pois não, Deputado Silas Câmara.

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA -Indago a
VExa. se, por conta da convocação, VExa. e o Rela
tor estão-se articulando para que continuássemos os
trabalhos da CPI ou se vamos ser obrigados a inter
rompê-los durante o período da convocação extraor
dinária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Silas Câmara, já temos a informa
ção de que nossa CPI está incluída na convocação
extraordinária. Portanto, nossos trabalhos continua
rão. Ainda estamos fazendo aqui alguns ajustes para
definir - inclusive, vamos consultar outros Deputados
ao final desta audiência Publica - se na semana que
vem teremos ou não audiência Publica, mas, com
certeza, se não tivermos na semana que vem, na ou
tra manteremos o ritmo das audiências Publicas, nor
malmente duas por semana, inclusive num período
mais propício, porque as Comissões Permanentes
não estarão funcionando. Informo ainda aos presen
tes que a presença do Dr. Edson e doDr. Heder é fruto
de requerimento apresentado pelo Deputado Jamil
Murad e aprovado na reunião de 12 de junho. O objeti
vo dos membros da CPI, com esse requerimento, é
ainda ouvir as demais representações das entidades
médicas, como a Associação Médica Brasileira. Te
mos hoje o enorme prazer de ouvir os dois represen-

tantes, evidentemente, com liberdade para abordar
os assuntos que entendam pertinentes à sua fala.
Nós, membros da CPI, gostaríamos de ouvir a opinião
das entidades médicas a respeito muito em especial
do cotidiano de relações entre os profissionais médi
cos e as empresas prestadoras de serviços de planos
de saúde dos mais diferentes tipos que existem no
País, a fim de que este depoimento sirva para análise
e embasamento das decisões futuras que nossa CPI
haverá de tomar. Passo a palavra ao Dr. Edson de Oli
veira Andrade, por um período de aproximadamente
20 a30 minutos, conforme a necessidade de V.Sa.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE 
Bom dia a todos. Quero aqui, em nome do Conselho
Federal de Medicina, agradecer por este honroso
convite do Deputado Henrique Fontana e do Deputa
do Rômulo. Quero cumprimentar todos os Deputados
aqui presentes, nosso amigo de longas caminhadas
Jamil Murad e meu Deputado Federal, Silas Câmara,
do Amazonas. Em primeiro lugar, quero dizer da
imensa importância que tem esta CPI. Acho que hoje
nós precisamos fazer deste espaço de cidadania um
momento de reflexão valioso e qualificado da nossa
sociedade. Presume-se - e a palavra é "presume-se",
porque não existem números corretos e exatos -, se
perguntarem às autoridades da Agência Nacional de
Saúde Suplementar quantas pessoas estão dentro
desse processo, chamado de saúde suplementar,
presume-se que existam cerca de 30 milhões de pes
soas - talvez seja um número próximo da realidade.
Se certo ou não, é um número significante que mere
ce ess.a reflexão qualificada. Eu queria começar essa
minha exposição falando um pouco de como o Con
se�ho Federal de Medicina se envolveu historicamen
te na questão dos planos de saúde. Plano de saúde
existe no Brasil há muito tempo, há muito mais do que
esses 5 anos comemorativos de instalação da legisla
ção específica do setor, e que durante muito tempo
existiu numa clandestinidade, que eu vou tentar mos
trar a VExas. que não desapareceu na sua totalidade.
A primeira legislação que ocorreu, tentando dar ao
paciente, ao cidadão, o mínimo de segurança no seu
relacionamento com esses - entre aspas - "planos de
saúde" nasceu no âmbito dos Conselhos de Medicina.
Historicamente, a primeira resolução, nesse sentido,
foi no Estado do Mato Grosso, depois nós tivemos a
Resolução n° 19, no Rio de Janeiro, e da análise des
sas duas resoluções, em 1993, o Conselho Federal
de Medicina baixou a Resolução n° 1.401 . Essa reso
lução tinha como essência garantir ao cidadão que o
seu atendimento médico, por esse sistema suple
mentar de saúde, tivesse um mínimo de dignidade e
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de segurança. Ela não visava garantir nenhum tipo de
vantagem para os médicos de natureza econômica,
de natureza funcional, apenas tentava dizer que o in
divíduo, quando doente, quando precisasse de assis
tência e estivesse ligado a uma instituição dessa na
tureza, que esse indivíduo tinha de ter uma assistên
cia integral, plena, adequada, respeitosa e necessá
ria àquele estado de fragilidade em que todos nós,
quando doentes, nos encontramos, porque não existe
nenhuma situação que mais fragilize o ser humano do
que o estado de doença. Então, essa resolução foi in
tensamente combatida, de todas as formas, em todos
os campos onde era possível ser combatida, na tenta
tivade desqualificação das pessoas que estavam nos
Conselhos de Medicina, na tentativa de desqualifica
ção da representatividade do Conselho de Medicina,
da impossibilidade - entre aspas - "legal" para o Con
selho de legislar. Mas era uma resolução justa e ne
cessária, tanto é que ela foi-nós temos certeza disso
~o nascedouro da Lei n° 9.656, que hoje regulamenta
o setor. Então, dizer isso aqui eu acho que é uma
questão de justiça - eu não estava no Conselho Fe
deral de Medicina, eu era conselheiro no Amazonas,
e esse foi um movimento nacional-, é uma questão
de justiça comas pessoas que construíram aquele
momento histórico para o Brasil, e algumas estão pre
sentes nesta sala. Quando criamos a lei, a aparência
foi de que estávamos agora regularizando de maneira
adequadao setor; parece que tudo vai ficar bem, Que
houve efetivamente um avanço, não existe a menor
dúvida de que houve um avanço. A situação anterior
era uma situação de terra de ninguém, em que as
pessoas faziam do jeito que queriam. Volto a dizer: .in
felizmente, hoje, isso não está na sua totalidade sana
do, mas houve um avanço substancial. Com a criação
das agências e a política de criação de agências, foi
criada. a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
que deveria ser - e o verbo está empregado adequa
damente: deveria ser. O setor governamental que iria
fazer a. gestão das políticas dos governospara este
setor. Nunca se pensou - isso não foi dito para a po
pulação -,não foi essaa discusSão nacional sobre as
constituição das agêneias, que essas agências seri
am donas de um projetode administração dessa posi"
ção, dessa situação Publica' E as~gências se instala
ram, aliás, a ANS se instalou e começou um trabalho
que começa ater dificuldade na sua operacionalidade
em função d.e diversos fatores. Alei diz que, de uma
série de compromissos.e obrigações que devam ter
todas as operadoras em relação aos cidadãos, cha
mad~ agora de usuários, alguma coisa diz respeito
aos prestadores de serviços. E aí tem a ver com os

médicos, tem a ver com os hospitais, com as clínicas
e os laboratórios e, nos casos específicos dos planos
odontológicos, também com os colegas da Odontolo
gia. A lei é muito clara e diz no seu art. 8°, § 1°, que
para funcionamento, para registro, para que tenha
condições de estar na praça - e a palavra "praça", o
termo aqui é corretamente empregado do ponto de
vista econômico -, aqueles planos de saúde deveri
am ter registro nos Conselhos de Medicina. Edepen
dia, inclusive, desta previsão legal na lei específica
dos planos, porque tem umaoutra lei que diz que toda
atividade econômica e profissional que tenha relacio
namento com alguma profissão regulamentada obri
ga também essa atividade a se registrar nos Conse
lhos de Medicina, Odontologia.ou Farmácia.• lsso já
existe uma outra previsão legal. Mas a lei é rnuito cla
ra. Ela diz que precisa ter o seu registro no Conselho
de Medicina. Pouquíssimas operadoras fizeram isso.
Nós conseguimos demonstrar a justiça e.a.necessi
dade de se ter isso, e a maioria das UNIMEDs conse
guiram. Algumas operadoras, setecentos e poucos
planos estão registrados,· fracionados por esse Brasil
afora. A imensa maioria não compareceu, Srs. Depu
tados, aos Conselhos de Medicina para fazer seu re
gistro, e todas estão funcionà,ndo.Quando nós fomos
à ANS e solicitamos quea ANS deveria ter o dever de
fazer cumprir a lei, da qual ela é a guardiã principal, a
resposta da ANS é de que todas as operadoras não
estão registradas em caráter definitivo. Todas·. estão
funcionando em caráter proVisório. Então, neste mo
mento que nós comemoramos corn um Fórum Nacio
nal, com uma CPI desta aqui OS 5 anos de lei, a Agên
cia Nacional de Saúde Suplementar vem e diz que
nenhuma operadora no Brasi.1 tem registro definitivo e
argumenta em cima dessa falta de .registro definitivo,
do caráter provisório, a nãoobtigatoriedade de estar
registrada nos conselhos, corno se a leitura pudesse
ser vista de uma forma tão diferente· e complicada.
Porque o que faz a necessidade de haver a inscrição
nos conselhos éa atividade humana relacionada com
a prestação de serviço à·saúd.e. Não um papel, que
diz que é provisório ou definitivo,maso"fatodeestar
acontecendo hoje no Brasil? "atendimento"· .... entre
aspas - de 40~ de 30 milhõ~sde pessoas por esse
sistema. Essa foi a primeira, questão. Nós não esta
mos em busca desse registro como caráterde terpo
der. Nada disso. Nós queremqsapenas- nós, Conse
lhos de Medicina - ajudar este Brasil num processo
de fiscalização que tem que ser o. mais capilarizado
possível, porque, namedidaern que existem grandes
conglomerados econôrnicosque buscam centralizar
- este é outro problema que eu vouquerer abordar - a
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assistência à saúde, por outro lado, essa imensidão,
essa miríade que existe de planos de saúde se distri
bui neste Brasil afora. Então, o interior deste Brasil
possui planos locais, planos com dimensões restritas.
Se tiver aqui algum Deputado de Rondônia, sabe que
existe plano de saúde de Ji-Paraná, que tem plano de
saúde de Ariquemes. Como se vai fiscalizar essa di
mensão nacional, essa distribuição? Apenas juntan
do esforços. E os nossos esforços, dos Conselhos de
Medicina que estão em todos os Estados, que têm
delegacias espalhadas por este Brasil afora, que se
dispõem a ajudar o sistema público, na tentativa de
ajudar na regulamentação, na fiscalização da qualifi
cação dessa assistência, são recusados pela estrutu
ra governamental, pela União, através da Agência
Nacional. Não querem a nossa ajuda, não desejam a
nossa ajuda, não precisam da nossa ajuda, mas esta
mos aqui. Eu quero deixar registrado o empenho que
têm os conselhos médicos no Brasil no sentido de
ajudar. Nós não queremos ter superposição de com
petência. Nós queremos apenas trabalhar juntos pela
melhoria disso aí. Se não existe essa fiscalização ca
pilarizada, tudo pode acontecer e tudo acontece, e
acontece de uma maneira complicada na medida em
que o que está "prevalecendo" - entre aspas .,.. na
nossa avaliação, é a vontade desse gestor e não a
vontade da população, a vontade de quem precisa do
atendimento. A ausência dessa fiscalização, de ma
neira regular... Se vocês forem na minha cidade de
Manaus, existe uma Secretaria de Fiscalização da
ANS. Acabou. O que acontece em Manacapuru, em
Itacoatiara? Eles não têm a menor condição de saber
o que está acontecendo lá. Não existe essa capacida
de de fiscalização. E o que acontece neste Brasil afo
ra - e nós estamos focalizando, e precisamos focali
zar naquilo que está visível. mas não podemos es
quecer aquilo que não está visível - é que existem
planos de saúde em situação provisória e existe uma
quantidade infinita de planos de saúde totalmente
clandestinos, totalmente clandestinos. E a dimensão
disso aí ficou muito clara quando a ANS pisou na bola
e tentou regulamentar alguma coisa que era ilegal,
que era o cartão de descontos. A lei proíbe a segmen
tação, ela tem Iimites de segmentação muitos claros e
perfeitamente compreensíveis. Eu não vou vender
plano ginecológico para um homem. Eu vou vender
plano ginecológico para uma mulher. Eu posso ven
der plano hospitalar, plano ambulatorial, mas não mu
ito mais do que isso. E o cartão de desconto é uma
segmentação ilegal, e que a ANS tentou regularizar. A
única coisa que serviu foi para a gente verificar que
havia uma imensa quantidade de pessoas tratando

essa questão, que é uma questão social que envolve
questões econômicas, mas é primordialmente social,
interessadas em entrar no negócio. Começaram a
apresentar-se interessadas. em abrir cartão de des
conto: funerária, floricultura, agência de casamento
tudo o que estou dizendo é verdade -, vendedores de
botijão de gás, todo mundo querendo apresentar car
tão de desconto. Serviu apenas para mostrar que
existe também permeando e sem controle nesse mer
cado pseudo-organizado ainda uma organização for
te econômica tentando tirar da Saúde dinheiro de ma
neira irresponsável. E a ANS não controla isso. Não
há controle nenhum sobre isso, nenhum controle so
bre isso. Outro ponto que eu queria abordar aqui, que
é uma preocupação constante dos médicos. Nós en
tendemos que, quando se construiu a legislação, na
realidade, se tentou - e ontem eu usei essa imagem 
colocar em pé um tamborete, um banco. Esse banco,
que estaria no seu assento representado o serviço a
ser prestado, ele teria 3 pernas: a operadora, os pres
tadores de serviços e os usuários, aqueles que finan
ciam os planos. Só que 5 anos passaram e ficou muito
claro que esse banco, se está de pé, pelo menos não
permite ninguém sentar com segurança em cima
dele. Vai-se sentar e vai-se escorregar, porque a rela
ção de equilíbrio existente entre essas pernas do
banco não é uma relação correta, justa, igualitária. Eu
sempre defendi a idéia de que não pode, não deve ha
ver - e isso é função da ANS - o predomínio ou a es
perteza de nenhum grupo desse, nenhuma perna
desse tamborete sobre a outra. Não adianta eu, médi
co, vir aqui e querer defender para os senhores o me
lhor do mundo, o sétimo céu, para os médicos. Eu vou
defender o melhor para os médicos sempre. Mas eu
sei que eu estou dentro de um processo em que as
forças precisam estar equilibradas e com respeito
mútuo. Porém, a· organização desse. sistema vislum
bra apenas o equilíbrio econômico, ainda que os com
panheiros das operadoras digam sempre que isso
não está acontecendo. Mas a preocupação sempre, e
toda a preocupação dentro da ANS - eu participo da
ANS - é sempre da viabilidade econômica do siste
ma. Só para dar um número real, concreto, de 1996 a
2000, houve um aumento acumulado nos planos de
saúde da ordem de 94%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - De 96 a 2000?

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE - De
96 a 2000, 94%. Esse número eu posso passar depo
is. O número está devidamente documentado. Os mé
dicos não receberam nada. Zero. Nenhum valor foi re
passado para nenhum médico em termos de ganho

- --_. ~-~_._-------~--- -~---._--._~~-----~----------~-~---
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real. Nada, nada. Todo este dinheiro foi repassado
para a massa de gestão das operadoras. Não estou
dizendo aqui que não deveria ter acontecido esses
aumentos. Não estou entrando nesse detalhe. Estou
apenas mostrando que neste equilíbrio desse banco
as pernas começam a ter o valor diferente. Um outro
grave problema que ocorre nisso aí, nessa relação e
nessa organização dos planos de saúde, é que essa
lei, que é uma lei grande, que já sofreu... Lúcia, quan
tas emendas?

A SRA. LÚCIA - Quarenta e três.
O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE - Qua

renta e três emendas. Em uma dela.s nós tivemos o
auxílio deste Congresso. Conseguimos barrar a insti
tuição do manager care, quer dizer, do porteiro, do gec
renciadordo bolo ecohômico na mão do médico, do
gestor, d()gestord~legado. Esta lei se regula e é um
avanço nas relações entre usuário e operadora. Ela
está muitopouco preocupada com a relação existente
entre operadorae prestadora de serviço, quer seja
um médico, quer seja hospitais, clínicas. Não há essa
previsão. Eaí é onde esta lei tem o seu calca
nhar~de-aquiles, porque todo resguardo que existe
sobre a pessoa do paciente, do usuário, ele é retirado
porvoltas, agindo-se contra o médico, agindo-se con
traos hospitais..Então, o paciente tem direito a fazer
quantas tomografias forem necessárias. Está na lei.
Não existe possibilidade dese impedir. Existe possibi
lidade de se impedir: eu descredencio o médico que
pedire exa.me, eu penalizo o médico que pedir o exa
me.lsto éuma maneira de burlar aquele que pensa
que estáprotegido, que os senhores, de uma maneira
correta, protegeram, mas que, por falta dessa previ
são legal, ao se deixar desprotegido o médico.e o
hospital, ao se pen~lizaro hospital, que fica com um
doe~t13 nUma UHnecessária por um tempo mais pro
longEldo,setem retirado do cidadão o pretenso direito
resguardado na legislação. Essa lei é excelente sob
inúmeros aspectos. Ela foi um avanço social que esta
Casa. d13U à população brasileira de uma maneira
exemplar, mas ela precisa ser melhorada, porque, na
medidaem.que nãoexiste a proteção... a garantia da.
rela9~0 en~re 0eeradora, médico eprestadores... ope
rador~s •.~ prestadores, o cidadão, com certeza, é pre
judi.ca.do. E como isso se dá? Isso se dá através de
glOSaS. EUf~çoum procedimento, não me pagam, im
plantamauditorias abusivas, que vão lá e dizem que
esseprocedimento nãq podeserpago. No outro mês,
eu V<;>IJ pararduasvezes e pensar por que eu vou fa
zer,. porque eUvou me submeter a esse constrangi
mento, se pinguétI1 vem etem umamão a me auxiliar,
sealei não faz isso e a ANS não faz isso. Há um ano

existe instalada uma comissão de assuntos médi
cos e contratualização. Não saiu um documento,
Srs. Deputados, um documento que procurasse, efe
tivamente, regulamentar e suprir essa lacuna legal.
Um ano! E ninguém conseguiu, em inúmeras reu
niões, produzir nada, absolutamente nada! Quem
perde com isso? Claro que perde o médico, claro que
perdem as clínicas e os hosptlais. Mas, com certeza,
o grande objetivo, aquele que financia o sistema: o
usuário, o cidadão, que tira do bolso e paga no fim do
mês, através de uma guia, a sua pretensa cobertura.
Esse é que éo atingido. O médico é atingido com cer
teza, mas mais profundamente atingido é o cidadão,
que tem essa situação conduzida dessa forma. E ago
ra parem e penSem um pouco: o •• cidadão que está
nesta situação é o cidadão que está doente, é o que
está fragilizado, é aquele que, com certeza, não res
ponde a nenhum tipo de pesquisa de qualidade. Esse
não responde. Provavelmente, esteja numa UTI entu
bado; provavelmente .. esteja ameaçado, sem saber,
de ser colocado para fora; talvez esteja numafila para
conseguir autorização para.· uma quimioterapia. Eu
duvido, Srs. Deputados, que eSSe losal seja o local de
levantamento de pesquisa de satisfação. Isso· tudo
que eu estou trazendo para os senhores está aqui.
Isso aqui é coisa muito pouca. eu peguei algo na
Associação Paulista de Medicina. Nós fizemos um
oaoo em São Paulo, no .ano passado,sÓpara sentir,
ter um termômetro da situação. Entã.o, aqui tem de
núncias de tudo quanto é •• tipO:. relatos do dia-a-dia,
exames que são negados, autorizações que, na reali
dade, ninguém sabe nem com quem está falando,
porquesão vozes digitalizadas. Eu e~touemManaus,
Deputado Silas, eseeu tenho. um dFlterrninado plano
de. saúde, que seja nacionElJ. eU ligo·0300 - porque
agora não é mais nemüaOO, é 0300, que agente
paga- e aí eu começo a falar. E escuto: disque o nú
mero, disque isso, disque aquilo... entre em contato
com o tal setor....É umavÇ>zque estáfalando e que, no
fim, pode dizer sim ounão. Na maioriad~svezes, não.
É desse jetlo.É esse sistema, que tem 30milhões de
pessoas, um númer~ razpável de Se aceitar comover
dadeiro, que agradece esta CPI. Voltoadizer~ nós não
estamos aqui em campanha co?tra operadoras. Nós
queremos ser parceiros das. bOas operadoras. Nós
não somos contra a pOS~ibilida.de d9 desenvolvimen
to econômico dessas instituiçõe~. Nãod\l1as .~. preciso
saber que isto é um tipo de atividElrj~ t?cQoôll1ica que
nãopode se sobreporaos13~tid()S()fial(ilasuajustifí
cativa de existência,.qu~ é.. as~istê?ciElà saúde das
pessoas. Para nós, mé9ico~.,a'.nossa,a,valjação,a
nossa pesquisa de qualidade, de satisfação em rela-
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ção a esse sistema, a resposta é muito baixa, não é
boa. Nós, médicos, não gostamos de trabalhar nesse
sistema da forma como está sendo executada neste
momento. Ele precisa melhorar. Ele é necessário?
Penso que sim. Agora, ele precisa melhorar, para que
ele possa, realmente, dizer para que veio, com justiça,
com respeito às pessoas, para aqueles que precisam
da assistência, para aqueles que trabalham na assis
tência, para que a gente possa realmente dizer que
nós temos um sistema de saúde suplementar que tra
te da saúde das pessoas e não apenas diga que trata
e finja que existe um tratamento. Eu queria, mais uma
vez, agradecer esse espaço e dizer que o Conselho
Federal de Medicina se encontra totalmente à dispo
sição desta Casa. Eu vou deixar aqui esses documen
tos. Vocês vão ver que são coisas simples, mas é o
que passa o médico brasileiro, tendo que trabalhar
num sistema dessa natureza. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Nós queremos agradecer ao Dr. Edson, em
nome do Conselho Federal de Medicina, a importante
contribuição que traz a esta CPI, dizer que os docu
mentos que o Conselho Federal de Medicina está en
tregando à CPI, seguramente serão analisados e ta
bulados em detalhe, até para que a nossa amostra
gem do tipo de problemas que estamos enfrentando
nesse setor seja a mais detalhada e qualificada pos
sível. Nós temos dito - e quero aqui pegar empresta
da a palavra do nosso Relator - que nós estamos
numa espécie- na linguagem médica, Dr. Edson e Dr.
Heder de fase de diagnóstico quando a gente ouve as
queixas do paciente. Tem a queixa principal, que a
gente lembra, a anamnese; às vezes, têm diversas
queixas, tem uma que é a principal e tal. A partir disso,
a gente faz a nossa orientação diagnóstica, como tem
dito o nosso Relator, e depois disso, com um diagnós
tico bem feito, agente propõe a terapêutica. E esta é
que o grande objetivo da nossa CPI. Então, com cer
teza, nós vamos analisar em detalhe - eu quero pas
sar para a nossa Secretária, para o Relator - e vamos
ter mais contatos com o Conselho Federal de Medici
na ao longo da CPI, a quem, evidentemente, já convi
damos Publicamente que acompanhe, na medida das
suas possibilidades, cotidianamente a nossa CPI,
que é um espaço de debate público. Passo, então, de
imediato, a palavra ao Dr. Heder Murari Borba, Presi
dente da Federação Nacional dos Médicos.

O SR. HEDER MURARI BORBA - Bom dia a to
dos, gostaria de agradecer ao Deputado Henrique
Fontana pela gentilezado convite à Federação Nacio
nal dos Médicos, dizer da importância que nós temos
observado. Recentemente, o Movimento Médico Na-

cional realizou um evento em que trouxemos aqui
para Brasília mais 800, 900 colegas do Brasil todo,
sobretudo, colegas que militam nessa área dos con
selhos, dos sindicados de médicos, e tivermos o com
parecimento de vários dos Srs. Deputados naquele
evento. A partir dali, tem-se ampliado o relacionamen
to entre as entidades médicas e o Congresso Nacio
nal através desses foros, dessas audiências, desses
contatos. A CPI dos Planos de Saúde vem em boa
hora, na medida em que nós estamos começando
uma nova gestão no País, um novo Governo e é preci
so exatamente apresentar soluções para problemas
que a população brasileira enfrenta. Ontem, o Sr. Mi
nistro da Saúde levantou uma questão na abertura do
Fórum de Saúde Suplementar: que, se necessário
fosse, nós haveríamos de buscar uma mudança na
lei. Nós, no caso da FENAM, achamos que essa pro
posta deve partir de comum acordo com os Srs. Parla
mentares aqui. Acho que tanto as ações governa
mentais, no sentido de se entender melhor esse setor,
quanto os resultados desta CPI devem estimular uma
revisão no relacionamento entre esse tripé, que o Dr.
Edson tão bem já levantou. Acho que eu não vou
acrescentar muito ao que ele já disse. Mas, em prime
iro lugar, nós não concordamos - todas as vezes que
a gente vê os representantes de operadores de pIa
nos falarem -, nós não concordamos que a situação
piorou. É preciso que fique clara essa posição, pelo
menos, da FENAM, e, eu acredito, de todas as entida
des médicas. Nós somos a favor e achamos que com
a implementação da lei e da própria ANS, a situação
de regulamentação melhorou, porque nós partimos
de um setor totalmente desregulamentado, em que o
objetivo único era exatamente trabalhar a saúde.
Ontem ficou claro, numa das intervenções das segu
radoras, que esses senhores, que têm legítimo direito
de atuar no mercado de planos de seguro de saúde,
analisam o seu mercado a partir da falência do Siste
ma Único de Saúde, ou seja, na compreensão de al
guns, o setor de saúde suplementar vem para preen
cher uma lacuna daquilo que o SUS não pode ofere
cer. E na realidade não é essa a compreensão das
entidades médicas. Nós achamos que o Sistema de
Saúde Complementar ele tanto tem que oferecer uma
boa qualidade, quanto também o Sistema Único de
Saúde tem que oferecer uma boa qualidade. E o cida
dão brasileiro - e esse foi o espírito da lei, da Consti
tuição - tem que o direito de optar se ele quer, além
de ele ter uma proteção integral no SUS, de ele ter
condições de ter também uma proteção integral de
qualidade no sistema de saúde suplementar. Então, é
outro enfoque que a gente gosta de dar nessa discus-
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são. Quer dizer, você tem dois enfoques: um, que ana
lisa que a saúde suplementar é para cumprir os rom
bos que o sistema previdenciário e o sistema de saú
de Publica não fazem; e outro, é que a gente acha que
o sentido do complementa aí não é para cobrir essas
deficiências. Porque desses dois enfoques derivam
dois raciocínios: um, das entidades médicas e da Fe
deração, e acredito que hoje da maioria das pessoas
que trabalham no setor,. é que esse mercado, apesar
de ser um mercado, o produto que ele vende, a saú
de, é um produto diferente dos demais produtos. É um
produto que tem que levar em consideração as impli
cações sociais que ele tem; o outro enfoque analisa
sob a ótica de que, como se trata de uma necessida
de nacional, como se trata de uma ausência de ofere
cimento do Sistema Único de Saúde, de atenção inte
grai, nos temos que, antes de mais nada, preservar a
viabilidade financeira do sistema de saúde comple
mentar. Quandovocê parte para esse raciocínio, e ao
dizer preservação da viabilidade financeira do siste
ma de saúde suplementar, em primeiro lugar tem, aí,
embutida a noção de preservação do lucro, que esse
é "imexível". E hoje nós sabemos que nos países de
senvolvidos as taxas de lucros são muito pequenas.
Em qualquer setor produtivo você tem o seu capital
inicial, para iniciar um trabalho, e você tem a possibili
dade de risco desse seu projeto econômico não dar
certo. Então, é preciso que a Câmara dos Deputados,
que esta CPI faça entender aos setores de operação
de planos de saúde que eles estão num mercado que
tem que ter riscos, não é? porque todas as interven
ções qUe a gente ouve, provenientes das operadoras
de planos de saúde, é o da eliminação dos riscos de
atuaçãonomercado. Então, se a gente for trilhar esse
raciocínio, nós vamos dizer o seguinte: olha, o que der
prejuízo, o sistema únicode saúde assume; o que der
lucro, o sistema de saúde suplementar assume. Esse
não é o espíritoda legislação e, acredito, não é espíri
to da Nação brasileira, ao considerar a necessidade,
realmente, do sistema de saúde suplementar. Portan
to, nós somos ardorosos defensores da regulação
desse mercado. o que vem ocorrendo no dia-a-dia do
médico, lá na. ponta do sistema, entre as questões
que o Dr, Edson já levantou, é o seguinte: os senhores
sabem que a fotma de pagamento do profissional mé
dico é através de um sistema de códigos nacional
chamado Lista de Procedimentos Médicos, em que
historicamente as entidades médicas, em particular a
AMS, cfitava det€1mpos em temPos a lista de procedi
m€1ntos médicos. Essa lista r€1ferencia todos os proce
dimentostécnicosda profissão: as cirurgias, ospro
cedimentos de exame, de diagnóstico, de tempos em

tempos, considerando o valor do.honorário do traba
lho profissional. A maioria dos planos, seguradoras e
serviços de saúde, hoje remuneram os médicos atra
vés do sistema de procedimentos, que data da Publi
cação de 1992, a chamada Tabela da AMB/92. Nós
estamos em 2003. Eu acredito que dentro de mais um
mês, não é Edson?

O SR. EDSON DEOllVEIRA BORBA - Dia 15.
O SR. HEDER MURARI BORBA - No dia 15 de

julho, nós vamos ter o lançamento no Brasil de um
novo rol de procedimentos médicos que envolve tanto
a modernização do sistema de desenvolvimento da
própria profissão, do atendimento à saúde, envolven
do uma hierarquização desses procedimentos. E o
que é importante? É que esse sistema de saúde su
plementar se guie nO pagamento dos profissionais 
não estou falando aqui de preço, ainda -,se guie por
essa forma de pagamento, que modernize o sistema
de pagamento. Porque não dá para um profissional
receber por uma tabela códigos que foram feitos em
1992. E isso não se dá só na área de medicina priva
da, mas também nos institutos dos Estados dos servi
dores Públicos, que é um oUtro problema. Então,
quando a gente está discutindoCPI, oque é uma coi
sa de concreto que vocês poderiam investigar? Como
tem sido a forma de pagamento desses planos profis
sionais. De concreto, a maioria, 90%, àexceçãode al
gumas UNIMEDs do Brasil, utiliza uma ~orma de pa
gamento da tabela 92, Isso piora a qualidade da as
sistência, às vezes obriga o médico a fazer um proce
dimento e descrever como sendo outroprooedimento,
para exatamente viabilizar o recebimento do seu tra
balho. Então, a grande reivindicação hoje do movi
mento médico nacional, é que o sistema de paga
mento se dê através do rol de procedimentos atuali
zados, e que a negociação financeira se dê em torno
desse rol de procedimentos. Porque os operadores
de planos de saúde não Publicam eas entidades não
têm acesso às suas planilhas de custos. Então, a ou
tra coisa que eu acharia importante é que essa CPI
recebesse, ou da ANS ou das operadoras, as plani
lhas de custo, que demonstram que elas têm um
grande custo com a atividade médica. Qque nós as
sistimos - e já foi dito aqui - éque nos últimos 8 anos,
de 94 para cá, todos osre?ljustes que foram autoriza
dos - e nós não estamos éntran<lo no mérito desses
reajustes - não foram repassados para o profissional
que atende o paciente lá napon~a. Então,comovocê
pode dizer que o seu cqsto;:1umento.u? A maioria do
custo da operadora dI? saúde, do plano de saúde, é
exatamente a manutenção. dQ credenciamento <:ia
profissional e do pagamento dos exames e doshono-
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rários dos profissionais. Em relação à forma como
essa pessoa é atendida, o custo é muito maior do pro
fissional que monta o seu consultório, que se mantém
numa determinada região da cidade para atender
com qualidade, que moderniza a forma de atendi
mento. Esse custo não é repassado pelos médicos à
sua operadora. Esse custo médico, ele o arca, na sua
maioria. Uma outra grande questão, a terceira ques
tão que a gente acha importante, é que a regulação
se estenda também não só entre os planos de saúde
e o Governo Federal, mas também se estenda entre
planos de saúde, profissionais de saúde e hospitais.
Uma falha da legislação é que muitas vezes o profissi
onal credenciado não tem o amparo legal para se re
lacionar com o plano de saúde, ele é simplesmente
descredenciado quando ele não atende ao chamado
requisito de contenção de gastos ou coisas do tipo.
Daí a reivindicação das entidades e uma série de ini
ciativas no Brasil de que o credenciamento entre o
profissional médico e o plano de saúde se dê não
através dele, indivíduo, pessoa física, mas através de
centrais de convênioou de suas entidades. Nós esta
mos amadurecendo isso no caso da FENAM. Isso já
está bem discutido, não sei como está em nível do
Conselho, mas o próprio ENEM já discutiu isso, não é
Edson? Que a regulação... que o relacionamento en
tre o médico e o plano de saúde não. se dê mais de
maneira individual, mas, sim, através das entidades.
Porque nós... a FENAM já mandou já mandou inúme
ros ofícios para o SINANGE, para a FENASEG, para
a ABRAMGE, para tentar estabelecer um patamar
mínimo de negociação nacional com essas operado
ras. Porque essa é a tarefa do movimento sindical: re
lacionar, fazer acordos coletivos de trabalho, de pres
tação de serviços. Nunca conseguimos nos reunir
com esses grupos, porque eles têm um mecanismo
de gerenciamento, de negociação regionalizado. Não
se admite uma negociação mínima nacional. Então,
se você quer estipular quanto o Saúde BRADESCO,
vamos dizer assim,vai pagar em Goiás, é um valor; se
vai pagar isso no Rio, é outro valor. Isso é o cotidiano.
Você não tem condição... E na maioria das vezes isso
não é estipulado em comum acordo, com esse tripé,
com as operadoras. E a negociação passa ao largo
das entidades e dos outros agentes, dos hospitais.
Uma quinta questão, então, é essa questão da regula
ção, também, dos planos públicos de previdência. No
meu Estado, temos lá o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Goiás, o IPASGO. Não exis
te nenhuma regulação sobre ele, do ponto de vista ju
rídico ou daANS. E, assim, em vários Estados do Bra
sil. Nós sabemos que... É evidente, são autarquias es-

taduais, que existe toda uma legislação sobre isso.
Agora, é importante que exista uma lei, porque eles
atuam no mercado de saúde suplementar, que tam
bém eles possam ser regulados, que eles possam ser
fiscalizados, em que o profissional não possa ser des
credenciado apenas pela vontade do gestor local da
quele plano de previdência. Isso coloca muito poder
na mão de quem está gerindo esses segmentos. Por
que as pessoas fazem o que querem quando dirigem
esses órgãos. Não é? Ontem mesmo, tivemos uma
denúncia de que muitos médicos, simplesmente por
uma questão de caixa de um desses serviços, desses
institutos públicos, foram descredenciados, não é?
Isso é uma decisão absolutamente unilateral. Bom,
eu não vou me aprofundar mais nisso. Agora, acredito
que esses 5 itens devem ser os que mais vão ser le
vantados pelas entidades médicas. Primeiro, em rela
ção a essa questão da filosofia, que a gente entende
que a medicina suplementar deve caminhar. E, final
mente, acho que a Federação gostaria de poder en
caminhar aqui para a CPI... Infelizmente, eu fui avisa
do ontem pela manhã, quando já estava... que eu de
veria fazer essa intervenção aqui na CPI, mas nós
nos comprometemos a enviar aos senhores também
denúncias que chegam do movimento sindical para
subsidiar essas discussões. Eu acho, sobretudo, que
será necessário o aperfeiçoamento dessa legislação
de regulação dos planos de saúde para a gente sair
desse processo realmente com a política de saúde
suplementar passar a ser definida com o Ministério da
Saúde, que é uma grande ausência. Hoje, a própria
política passa muito mais pela ANS. E todos os seg
mentos da cadeia que se relacionam à saúde suple
mentar passarem a ser passíveis de regulamentação,
com a participação das entidades que estão envolvi
das no processo: tanto as entidades dos planos de
saúde, das operadoras, como também as entidades
dos médicos e dos prestadores de serviço. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Muito obrigado, Dr. Heder. Vamos passar, en
tão, de imediato, à lista de inscrições - e estamos co
lhendo novas inscrições de Deputados. O primeiro
inscrito é o Deputado Jamil Murad.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Creio não
ser eu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Estão, desculpe. O Presidente, na pouca práti
ca, inverteu a ordem. Primeiro, nós vamos ouvir o
nosso Relator, Deputado Dr. Ribamar Alves.

O SR. DEPUTADO DA. RIBAMAR ALVES - Eu
quero parabenizar, em primeiro lugar, o Presidente,
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os ilustres palestrantes, os nossos Deputados pre
sentes e o Dr. Heder Murari, que fez uma explanação
muito boa da questão planilha de custo. Esse requeri
mento já está em pauta para ser votado hoje. E nessa
questão dos órgãos públicos, com seus planos de
saúde suplementares viverem à margem da lei, eu
acho que isso uma coisa que nós temos que ultrapas
sar. Éfunção nossa aqui, como bem disse o Presiden~

te, diagnosticar os erros, fazer um diagnóstico preciso
da doença para poder propor a terapêutica. E, com
certeza, esta será uma terapêutica proposta no final
da CPI. Eu tenho uma pergunta a fazer apenas para
ao Dr. Edson.Eu gostaria de saber, Dr. Edson, depois
de toda a sua explanação, essa relação que existe en
tre a Agência Nacional de Saúde. Suplementar. e as
operadoras, na opinião do Conselho Federal d~ Medi
cina - porque eu .sou do Conselho de Medicina do
Maranhão, onde temos uma discussão, de.vez •. em
quando sobre essas questões dosplanos locais, tam
béminclusive de várias denúncias - na opinião do
Conselho Federal essa relação é .incestuosa? A res
posta pode ser em bloco, não? É só anotar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Ribamar
Alves)- Na ausência do Deputado Presidente, passo
a palavra ao Deputado Jamil Murad.

O SR.• DEPUTADO JAMIL MURAD - Queria
cumprimentar d Dr..Edson Andrade, que é o Presiden
te do Conselho Federal de Medicina, e. o Dr. Heder,
que é o Presidente da FENAM, pela grande contribui
ção, uma exposição que ajuda a esclarecer aos mem
brosde~taCPlo grande dramaquevivemos com os
planos de saúde, porque eles são muito poderosos.
Entre eles estão os maiores bancos do Brasil. Uma
das perguntas é a seguinte: esses bancos, essas
operadoras!igadasa bancos, como esses bancos
têm grandes lucros, elas também secomportam des
sa forma, reduzindo custos, funcionam como se esti
vessem num mercado financeiro, tratando da saúde,
ou não?·. Ou elas, nas pesquisas, estão excluídas?
Elas estão apontadas como as melhores, como as
que •. não causam problemas e tal,?u elas.estão se
guindo as mesmas regras que as outras? Outra ques
tão ésejá existiram casos de, como líderes médicos
de nível nacional, algum profissional já se queixou
que ~ paciente está fazendo pré-natal ea paciente
chegou procurando pelo indivíduo e.eleestá descre
denciado? Isso é avisado ápaciente, ou ela recebe
próximo do parto essa notícia de que aquele. médico
que a acompanhoupor tantos meses agora não aten
demais e vai ser apresentado umoutro médico que
está creQenciado, novo, pelo plano?Outra questão é
se quando o paciente precisa fazer uma cirurgia, nor-

malmente se interna na véspera, para dar mais tran
qüilidade ao paciente, .ele fica mais entrosado ali no
ambiente e isso faz parte então da assistência de boa
qualidade, mesmo os hospitais públicos sempre fize
ramisso, inter~a na véspera, na antevéspera, para fa
zer o pré·operatório. As operadoras estão forçando o
pré-operatório ser insuficiente, deficiente ou não?
Porque é lógico que se o pré-operatório fica mal feno,
o risco de vida do paciente aumenta muito. Outra
questão é sobre a ANS, porque essas agências foram
aprovadas como instituições damodernidade..Quan
do eu me debrucei sobre as queixas e a atuação da
ANS, eu vi que sereservou um grande poder para um
número pequeno de pessoas nomeadas e que o
manQato é fixo e que no caso da ANS funciona mais
para protegeras irregularidades das operadoras de
planos de saúde do que.para proteger a sociedade,
como seria a sua função. De certa forma também,
funciona à margem. do Mi~istério da Saúde. O que
deu esse poder extraordinário para algumaspes
soas? Será que as operadoras tiveram influência na
nomeação de4 ou5 diretores da ANS? São pergun
tas que eu coloco para os nossos expositores. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado DeputaQoJamil Murad. O próximo
inscrito sou eu, depois o Deputado Mário Heringer,
Deputado Saraiva Felipe, SHas Câmara e Almir Mou
ra. O Deputado Sebastião Madeira·pediu desculpas.
Ele tinha de nos representar, inClusive, num debate
sobre planos de saúde aqui na TV Câmara, mas ele
vai tentar voltar e, se voltar, ele também está inscrito.
Bom, eu, em primeiro lugar, quero ressaltar aqlJi que
a fala dos dois representantes das entidades médi
cas, mesmo no limite de tempo. que nós temos de
uma audiência Publica como essa, ela é bastante
contundente, do meuponto devista, até PQrqueeu te
nho dito que neste assunto, planos de saúde,nós não
devemos ter um olhar muito.quantitativo dos.proble
mas e muito mais qualitativo, a despeito de que as
quantidades são enor~esde problemas, na minha
opinião, mas a questão qualité:ltiva deve sermuito bem
analisada, porque eu vou fazer algumas perguntas
aqui: por exemplo, eu tenho recebido diversas.infor
mações de que se começamainstituir determinados
programas de incentivo econômicoparaprofissi<>nais
médicos, que eventuõ;dmente dimir'luís~em osgasto$
com exames complementares - eí:1ífipa a grande in
terrogaçãodasociedade - necessários ou não, para
um determinado diagn~stico, porque,éóbvio, todos
nós, que temos responsabilidade na área de saúde,
sabemos que definir um bom protocolo é algopositivo
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para a sociedade. Ninguém vai advogar - vou dar um que serão analisadas, evidentemente à luz da visão
exemplo absurdo - que um médico pudesse, numa democrática das maiorias que vão se formar dentro
gestão normal, solicitar 9 ecografias, uma por mês. desta CPI, mas que nos remetessem sugestões con-
Isso seria um erro, na minha opinião, de uso de recur- eretas tanto de modificações de lei, como de ações
so médico. Agora, se protocolos serão feitos - e nós administrativas que possam e devam ser tomadas
defendemos que devem ser -, devem ser feitos por tanto pelo Ministério da Saúde como pela Agência
quem tem a habilidade técnica para fazê-los, no caso, Nacional de Saúde Suplementar. Vou pedir para que
as entidades médicas supervisionadas, as outras en- isso venha formalizado de parte dessas duas entida-
tidades de saúde, supervisionadas pelo Ministério da des para que isso nos ajude nos trabalhos junto com o
Saúde, por exemplo, para dar uma chancela Publica a nosso Relator e a nossa Comissão. Por último, só
um determinado protocolo. Então, a primeira pergunta uma questão de opinião e não de pergunta, porque
é essa.: existem casos de tentativa de criar mecanis- talvez eu vá repetir 30 ou 50 vezes nesta CPI que saú-
mo de incentivo econômico para que médicos diminu- de não é uma mercadoria, portanto, ela precisa ser
am os pedidos de exames? Segundo, existem casos analisada de maneira totalmente diferenciada, não é
de tentativa de constrangimento de condutas indica- uma relação. Evidentemente que nós reconhecemos
das clínica e tecnicamente, e que são tomadas pelos que há neste mercado uma óbvia, compreensiva e le-
médicos e que podem sofrer, como já adiantou, mas gítima relação comercial, em que as operadoras têm
eu gostaria que o Dr. Edson e o Dr. Heder aprofundas- que ter sua margem de lucro etc. Mas a forma de se
sem isso, e que podem sofrer a pressão de um even- regular um mercado como esse não pode levar em
tual ou real descredenciamento, a partir da conduta conta a saúde como sendo uma mercadoria qualquer.
clínica que tomam baseados na boa conduta médica, E nós temos um problema neste quesito do credenci-
determinada pelos estudos e pela boa técnica do amento, porque se termina transferindo um determi-
exercício da medicina? Sobre as glosas, qual o crité- nado poder para a empresa prestadora de serviço
rio utilizado para fazer glosas? Este critério é arbitrá- que nem sempre agrada o usuário, inclusive que com-
rio e unilateral de parte dos planos ou existe um proto- prou aquele plano de saúde, que é o maior interessa-
colo ou um respaldo público, por exemplo, da agência do, porque é quem de fato alimenta esse setor. Se ele
que autorize ou não determinadas glosas, ou os pia- não compra o plano, não paga o plano, não existe se-
nos podem, unilateralmente, analisar as contas de um toro Eu gostaria de ouvir a opinião das entidades médi-
determinado prestador e dizer: eu vou pagar isso, isso cas sobre algo, que em muitos momentos tem sido
e isso, e isto e isto eu não pago por tal motivo, e inver- debatido, que é a hipótese do chamado credencia-
te o ônus da prova, como se diz numa discussão mento universal, ou seja, aquele sistema em que o
como essa, diz que o médico ou o prestador teria de plano de saúde definiria quanto ele paga por uma de-
comprovar que ele, de fato, deveria receber aquilo, ou terminada consulta, o que é algo natural. Nós não po-
há uma terceira entidadede caráter, com alguma neu- demos aceitar, por exemplo, o credenciamento uni-
tralidade nesse processo, que possa arbitrar situa- versal defender essa idéia de que o paciente pode es-
ções como esta? Quando da negativa, se vocês têm colher e ser atendido no médico que queira cobrar
uma descrição de casos importantes de negativa de 200 reais a consulta. Não. O plano, pelo menos na mi-
parte de algumas operadoras de planos de saúde do nha visão preliminar, determinaria o valor da consulta.
fornecimento da garantia de um determinado exame Mas qualquer médico que entendesse correto aten-
que foi indicado corretamente pela boa conduta c1íni- der o paciente que tem confiança no seu trabalho por
ca de atendimento e se estas negativas se dão, de aquele valor de consulta, poderia, no caso do creden-
novo aqui, de forma unilateral, um médico atendeu o ciamento universal, fazer esse atendimento. Então,
paciente, precisa orientar tal exame para que o diag- nós transferiríamos ao cidadão, ao paciente o poder
nóstico seja feito, orienta o exame e o paciente fica maior de escolher qual é o melhor caminho para o seu
entre a cruz e a espada, ouvindo eventualmente, por- tratamento. Deputado Mário Heringer.
que é uma pergunta que estou fazendo, do seu plano O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Eu vou
de saúde: não, este exame nós não vamos fazer, por- falar depois do Mário. É. Nós vamos nos perder aqui,
que essa indicação aqui não está correta, e o pacien- mas tudo bem.
te ficaria correndo de um lado para o outro, sem saber O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
como definir uma situação como essa. Por último, eu tana) - Perfeito. Então, vamos ouvir o Deputado Má-
gostaria de pedir tanto ao Conselho Federal como à rio, o Deputado Saraiva Felipe e depois ouvimos os
Federação que nos remetessem sugestões concretas nossos convidados.
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O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Bom o tomador, que é o plano de saúde, o seguro de saúde,
dia, cheguei um pouco atrasado, perdi parte da sua a cooperativa de saúde, e,mais importante, ele inclui
explanação, mas eu gostaria aqui de colocar um in- hoje o fornecedor de material, que compra material e
grediente novo, querdizer, novo eu não sei, porque eu nos vende a dólar; ele inclui ainda o Poder Judiciário,
não peguei o início do debate, mas eu não assisti ser que tem sido usado para dirimir problemas que nós
citado aqui. Nós estamos aqui para, no final desta não geramos. E, acima disso, quem devia estar fazen-
CPI, obtermos um diagnóstico correto para um trata- do esse serviço adequadamente que a Agência Nacio-
mento correto. E quando a gente faz isso, a gente tem nal de Saúde não está. Ela nega, ela. pega as duas
que procurar olhando para fora e olhando paradentro. pontas. Eu imagino que a Agência Nacional deSaúde
No momento em que a gente olha para dentro -e aí é redunda o PROCONe redunda o Legislativo. Em vez
que vem a minha preocupação -, nós temos, dentro de ela ser uma agência reguladora e fiscalizadora, ela
desse sistema, uma...não são todos naturalmente, tem estado tomando conta de coisas que não devia e
mas uma certa distorção nas auditorias médicas. Nós legislando onde não devia. Muito obrigado.
temoscolegas,·submetidos a situações constrange- O SR. PRESIDENTE.{Deputado Henrique Fon-
doras, aceitando determinadas imposições, visitando tana) - Obrigado. Com a palavra o Deputado Saraiva
hospitais e fazendo análises retrospectivas sem a Felipe, depois os nossos convidados.
presença do paciente; determinando condutas com- O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Bom,
pletamente extemporâneas, mesmo porque se o do- eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Presi-
ente Já foi embora, está fora do tempo; determinando dente da Comissão e o Relator. Eu já participei de ai-
o número defraudas que se possa usar num doente, gumas CPlsnos anos em que euestou aqui no Parla-
que éum absurdo.. Eu tenho colhido essas informa- mento e estou vendo o esforço de vocês para que
ções. Nós temos médicos, colegas médicos nossos e ocorram, para que se cumpram os cronogramas, para
dos senhores, nossos representantes, prestando que se. garantam as presenças dos nossos exposito-
esse tipo de serviço. Se nós não trabalharmos efetiva- res. Isso é um dado positivo. Queria cumprimentar os
mente na correção dessa doença que está no meio meus colegas médicos e companheiros representan-
médico, nós tambémnão vamos fazer um diagnóstico tes das entidades médicas, porque oque vou dizer
adequado não, porque isso virou uma teia tão grande tem aver - eu vou fazeraqui uma rápidaretrospectiva
que a~ente não vaiencoQtrar um culpado quando a - com a minhatrajetótia. Eu me formei em. Medicina,
gente ouve o consumidor; agente não vai encontrar o comecei a trabalhar.numa cidade do interior de Mi-
culpado quando ouve o médico, o hospital, o laborató- nas, entrei como professor da UFMG, na verdade, eu
rio ou oplano de saúde e muito menos a ANS. sou professor, estou parafraseandouma coisa antiga,

Nos temos de fa.zerumaanálise interna, cada mas eu sou professor na lJFMG e estou Deputado.
segmento dentro da sua necessidade. Nós temos cli- Posteriormente, entrei na área burocrática, adminis-
ente que achaque tem direito a mais do que tem direi- trativa, fui Seoretário Municipal de Saúde,Secretário
to - começa ar. Nós temos o médico que comete o de Saúde do Estado de MinasGerais e aqui em Brasí-
desvio em determinado momento de aceitar intransi- lia ocupeifunções em2 Ministérios: deSecretárioNa-
gênciasdo seu patrãopará fa.zer as glosas. Aí, discu- cional de Serviço Médiço, quando o ·INAMPS estava
te-se até se algum deles não estárecebendo percen- na Previdência, o Ministro, inclusive, era o Waldir Pi-
tualsobre o faturamento. reduzido. Esse questiona- res, com quem tive o prazerde trabalhar, e, posterior-
ment9se faz claramente. Nós temos hospitais, médi- mente, coincidiu de.eu e~tarno Ministério da Saúde
cos cometendo deslizes, aumentando o seu fatura- quando foi elaborada eSsa lei do SUS. Eu, na época,
mento, e a gente sabe que em todo o segmento tem até por função institucional, fiquei com o escriba da
também isso. Nós temos os planos de saúde usando Lei o 8.080. Mas eu queria, fal~ndoisso, oseguinte: eu
do.poder da força, do poder do dinheiro também sub- acho que conheço os dois ladosdo balcão: o lado que
vertendo o relacionamento com·constrangimentos e está atendendo como médico e o ladOque estárece-
com ameaças de descredenciamento. E nós temos a bendo reivindicações, reclamações.ede ter que bus-
Agência N;;lCional de Saúde omissa, porque esse re- car umaresposta institucionaL Eu até lamento, Henri-
lacionamento não é um relacionamento de consumi- que, que talvez nós devêssemos - não éocaso, só fa-
dor e tomador de serviço. Esse relacionamento é um zer uma digresSão aqui - ter UmaCPI sobre o sistema
relacionamento muito mais importante. Ele inclui o de saúde no Brasil. Claro que não é objeto destaCPI.
usuáriô,nQ caso, o nosso paciente; el,e inclui o médi- Nósestamosdiscutindoaqu~stãodosplanosdesaú-

co, ohospital, o labotatório como prestador; ele inclui de. Mas eu acho que caberia discutir isso. Não é por
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problemas presentes, não - faço questão de dizer -,
mas o que foi se acumulando ao longo do tempo. Por
exemplo, eu tenho algumas preocupações como pro
fessor universitário. Nós temos 12.000 médicos en
trando anualmente no mercado. Está provado que o
País possui 3.000 médicos. Eu não sei se as entida
des médicas têm condições de a gente fazer alguma
coisa no sentido de regular esse mercado, porque
está ficando uma coisa desequilibrada, meio extem
porânea. O Presidente já enfocou uma questão, que
acho que é importante, por exemplo, essa velocidade
de incorporação tecnológica, sobretudo em relação a
exames. Eu acho que essa incorporação de custos
não tem correspondido ao aumento da eficácia dos
diagnósticos e significa custos crescentes, seja para
o setor público, seja para o setor privado ou setor...
então, acho que é uma coisa que me preocupa. Acho
que temos um eixo nessa CPI, o Presidente definiu
bem, é nós buscarmos uma melhor regulamentação,
aperfeiçoarmos a regulamentação, mas correlata
mente nós podemos fazer alguns diagnósticos tam
bém, por exemplo, eu gostaria de... eu não sei, deve
ria saber e não sei, por exemplo, eu gostaria de saber
como é que ficam os honorários pagos pelas empre
sas de seguro saúde ou pelas empresas que operam
especificamente plano de saúde vis-à-vis a remune
ração que o SUS hoje oferece aos profissionais de sa
úde. Acho que nós podíamos ter, seria uma informa
ção, essa informação até porque acho que a CPI é
uma possibilidade... tem muito mais poder do que as
entidades médicas para poder entrar inclusive em al
gumas caixas-pretas. Por exemplo, o que ouço isso
há muitos anos, Henrique, é o seguinte, é que os pIa
nos estão falindo, as empresas de seguro saúde há
um desequilíbrio econômico e financeiro em relação
aos contratos e eu gostaria... quem sabe a gente não
consegue obter informações sobre a saúde financeira
dessas empresas em termos reais, gostaria de ter
essa informação. Quem sabe elas não podem ter até
razão e os usuários estarem errados. Gostaria de sa
ber tanto das empresas de seguro-saúde quanto das
operadoras especificamente de plano de saúde.
Alguém pode dizer: mas elas são milhares. Não são
não. Seis ou sete empresas são responsáveis por
90% dos 40 milhões de usuários de algum tipo de as
sistência complementar na área da saúde. Então, é
uma coisa que vocês não vão ter informação, não tem
como obter essa informação. A CPI tem. Eu gostaria
de ter. Isso é uma lacuna em uma informação que é
preciosíssima para mim, não apenas como Parla
mentar, como cidadão, mas como alguém que fez
uma carreira, que começou no plano municipal, pas-

sou pela Secretaria de Saúde do Estado e ocupou
cargos aqui no Governo Federal - e eu não tenho
essa informação. Então, gostaria de algum tipo de co
mentário a respeito. A questão, por exemplo, de essa
incorporação tecnológica maluca com eficácia não
correspondente, por que as entidades médicas po
dem ou como têm se manifestado com relação a isso.
Você tem dentro de uma equipe de saúde carência de
profissionais de alguma áreas e excesso de... eu tal
vez contribua para isso, tenho filhos médicos, então,
estou contribuindo para esse excesso de profissiona
is na área, mas uma coisa que me interessaria saber
é... outra coisa é o seguinte, por exemplo, isso é uma
constatação, eu quero inclusive eximir, não é nenhu
ma... isso não tem nada a ver com o Governo atué:!1 do
País, que aliás assumiu há 5 meses, mas de quando
eu fui Secretário de Serviço Médico da Previdência,
era responsável pelas tabelas que foram se defasan
do, mas para a assistência médica tivemos uma dimi
nuição de em torno de 5 bilhões de reais daquela épo
ca para agora, em torno de quase 2 bilhões de dóla
res, para a assistência médica, porque com a incorpo
ração do INAMPS pelo Ministério da Saúde, coisa
que aliás briguei muito, brigamos todos, na questão
da unificação do comando, na verdade saiu o aporte
previdenciário, a saúde dependurou no Orçamento
Geral da União e obviamente que houve uma redu
ção. O recurso que era dividido, a União bancava a
prevenção, e a Previdência bancava a assistência
médica. Com a fusão, usou-se um orçamento só e in
corporou a população em uma coiSé:! que eu acho jus
tíssima, e temos que brigar também pela questão da
remuneração dentro do SUS. Ontem eu estava parti
cipando de uma discussão. Há coisas que são graves,
por exemplo, o SUS paga quatrocentos e poucos rea
is por uma cirurgia de catarata e tive acesso a dados,
a informações, gastam-se mais de mil reais para se
fazer essa cirurgia. Provavelmente, você está tendo
reutilização de material descartável, você está tendo
uma série de procedimentos incorretos que como é
que vou explicar aqui que se paga um terço ou pouco
menos da metade por um procedimento. Então, gos
taria de ter também, por exemplo, essa comparação
de remuneração dos planos de saúde e do seguro sa
úde, como é que está a remuneração do SUS. Isso aí
nos orientaria. Se bem· que as conclusões terão que
se ater em termos específicos à questão do relacio
namento das empresas prestadoras de serviço de sa
úde, mas os relatórios podem ser mais completos,
mais esclarecedores. Queria lembrar que nós temos
o poder de complementar e de ter uma visão mais glo-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43203

bal da situação, apesar de trabalharmos o relaciona
mento dos planos de saúde e dos usuários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Deputado Saraiva Felipe. Quero
passar para os nossos convidados aqui. Depois nós
temos mais 3 Deputados inscritos, mas vamos ouvir,
porque já tem uma série de outras...

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE - Vou
tenta.r me ater àquelas coisas...

O SR.•PRESIDENTE· (Deputado Henrique Fon
tana) .. - Desculpe, quase.me esqueço de dizer ao
Deputado Saraiva Felipe que nós temos um requeri
mento do Deputado Mário Heringer que vai na· dire
ção dessapreocupação com a chamada realidade de
custos, planilhas, chame-se do que quiser. Sugiro in
cIusiveque vocês talvez troquem uma idéia para ver
se é o caso de aperfeiçoar, .melhorar aquele requeri
mento, complementar, porque a gente também tem
uma preocupação aqui na CPI que os nossos requeri
mentossaiam daqui com precisão para que eles en
contrem no retorno uma resposta de fato que seja efi
caz para os nossos objetivos.

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - O que
estou propondo émais...

O SR, PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - V.Exa.. fala. da situação· financeira, finanças
das empresas, exatamente...

a SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Eu gos
taria de conhecer,jáque estamos falando de saúde, a
saúdefinarlceira E}specíficados prestadores.

QSR.PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Por isso qUero Siugerir, sem...

o SR..DEPUTADOL.UIZ ..BITTENCOURT - É
contai:>ilidade. queremos ter acesso aos dados contá
beis dessas· empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana.) - Por isso quero sugerir aos Deputados que têm
ess~ preocupaçã?, Sempre estamos tendo uma certa
divisãodetªrefadentro de uma CPI, que dêem uma
sentada rápida e pensem qual é a melhor forma de
votarmos requerimentos que nos tragam de fato as in
formações gpe agente precisa, inclusive de contabili
dade das empresas, D~. Edson.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE - Eu
vou tentar respol1derexatamente àquilo mais afeito
ao Conselho Federal de. Medicina e algumas coisas
vou deixar aí, o Heder também anotou, e ele comple
menta. Voutentartesponder de trás para a frente para
chegar na pergunta mais direta que foi feita, que foi do
Sr..Relator, se havia uma relação incestuosa. Vou ten
tar chegar a essa resposta analisando as outras per-

guntas. Primeiro, estou convencido de que o grande
interessado que existe dessas aberturas indiscrimi
nadas de. escolas médicas é esse sistema que está
aí, porque na realidade estou falando do sistemade
saúde que está se apresentando aí. Ou seja, na medi
da em que nós vamos ter 12.000 médicos formados
hoje, amanhã 15.000, vamos ter uma massificação,
mas não uma qualificaçãO da·mão-de-obra médica. E
aí quem está apostando em diminuir o valor do traba
lho profissional com base no aumento da oferta vai ter
uma imensa surpresa. O médico mal preparado usa
isso aqui muito piorainda e isso aqui custa muito di
nheiro namãode um médico não preparado. Isso es
tão dando um tiro no pé. Se estão achando que po
demserespertos, vãoter graves problemas no futuro,
mas sóque até eles terem problemas 110 futuro, al
gUém vai Se prejudicar nQmeio eé sempre o cidadão
que é paciente, que vai ter assistênciaali. Então essa
é a forma. Ter esses dados de valores de procedimen
tos é fácil, Sr. Deputado, é só solicitar ao Ministério da
Saúde e nós podemos dar o.s va.lores médiospratica
dosnosplanos de saÚde com os médicos para poder
fazer essa comparação. Isso. é fácil. o que a gente
sabe é que na maioria dos procedimentos, os planos
de. saúde pagam melhor, mas nos procedimentos de
alto risco, aqueles mais complexos, por exemplo,qui
mioterapia, o Ministério pagaat~melhor,oSUS paga
até melhor, estou falando porque trabalho no hospital
de. câncer. Entiflo, tem essas coisas, não é sempre as
sim não. É por issoqueaquiloqueo Hederfalou que
geralmente hàuma tentatiVade .deslocara responsa
bilidade para um lado para outro em algumas situa
ções, Este é 9caminho.Achoqtteteressasínforma
ções.Queroínformar que todos .os I'lanQs· entregam
anualmerlte o que se chama qErpl~nilhade custo para
a ANS, então, é só requerer~ueestálá. Nãoaconse
lho os senhores: a prpcurarlerbalancet~s .de planos
de saúde, porque não épor~1iquevocês~ãoenten
der. Porqu~ ~Ii .0 contad?r ajeitai.sel11Pl'etOdos em
qualquer sitU€j9ão..Peçam as planilhas de custo, pe
çam ostipos de planos aproyados.com· osoustos. Só
estoudizendo onde há umainformaçãoqueta'v~z fa
cilite os senhores entenderem as contas bancárias,
mas asinform€j9õesestão ládentro. VãO ver o fluxo
de caixa dos planos. Vocêsvão entender aquantida
dede dinheirp quetransitaporaliecomoé distri.buído
o dinheiro. Peça a planilha dó dia~a-dia,queéaquela

queodiretor operacional temquepag.a~paraláepara
acolá, e vamo~ ver. Vai ter planoquetem situação
ruim, é verdade, e vai terplano que não é assim tão
ruim comodizem •. que estão.Eos senhores vão ter
uma idéia adequada disso. O Deputado Mário Herin-
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ger falou das auditorias e passei, en passant, aqui a
questão da auditoria. Isso é, Deputado, uma situação
extremamente constrangedora. O Conselho Federal
de Medicina baixou uma resolução que é uma resolu
ção que não deixa dúvida de como deve agir um mé
dico enquanto auditor e como deve agir um médico
enquanto auditado. Ter auditoria é uma necessidade,
é um processo de aprimoramento de qualquer... isso
aqui é uma auditoria, agora, com transparência, com
responsabilidade, sem entrar a jogada mesquinha por
trás disso. Então, qualquer médico hoje no Brasil sabe
perfeitamente que ao ser auditado de maneira cons
trangedora ele tem o apoio do Conselho Federal de
Medicina e das Regionais para cobrar do médico au
ditor as condições de respeito que ele merece. O mé
dico auditor não tem desculpa hoje de dizer que não
tem uma proteção por detrás dele. Então, se alguém
está fazendo esse jogo sujo, peço que denuncie aos
conselhos de medicina o colega que está agindo des
sa maneira, fazendo o jogo inadequado, fazendo a
pressão. Existe, com certeza, existe, porque eu aten
do no consultório, sou médico atuante e eu sei que
existe. Agora, isso é um processo que nós temos que
depurar, como o senhor falou, de dentro para fora, de
fora para dentro, de todas as maneiras possíveis.
Então, o conselho tem uma resolução que faz isso aí.
O Deputado Fontana chamou a atenção para uma si
tuação extremamente grave, que o nome bonito se
chama meta referencial. Meta referencial pode ser
para bonificação ou para punição. O que é isso? As
operadoras criam a partir de diversos argumentos, na
maioria das vezes de natureza estatística e interna,
um perfil de utilização para determinados procedi
mentos atos e condutas médicas e diz o seguinte:
quem passar disso aqui, vai ser penalizado. Então, o
seu valor do procedimento cai 5%. Se você ficar abai
xo disso daqui, você vai ser beneficiado e você vai ter
5% de benefício. Se isso não é conflito de interesse
eu não sei o que é mais. Nesse momento, ao ser ins
talada uma situação dessa natureza, estou em confli
to de interesse com o meu paciente. Eu posso perder
ou ganhar dinheiro com a doença dele, não estou fa
lando de serviço profissional. Eu sou um profissional,
eu vivo da Medicina, do serviço que presto à pessoa.
Não estou falando disso, da retribuição justa e correta
do meu trabalho profissional. Estou falando do ganho
que eu tenho de retirar do paciente o acesso a deter
minado procedimento ou então - e vai ser assim 
isso é o manager care caboclo porque o manager
care que nos Estados Unidos adotam e que veio para
cá, a Prudencial estava aqui preparada para entrar, a
Sigma veio e saiu, só não ficou aqui porque não foi

aprovado nesta Casa o manager care, porque o ma
nager care é o seguinte: eu entrego para o Dr. Heder 5
milhões de reais administrar, o seu ganho é dali, o que
sobrar é seu. Se você gastar tudo, gaste do jeito que
quiser, use da melhor maneira possível. Gaste, o que
sobrar é seu. Não é um conflito de interesse? Para
que ele vai pedir a tomografia, o exame de fezes ou a
cirurgia? Ele vai pensar. .. leva aqui, acolá, porque vai
sobrar mais para ele. Foi isso que fomos contra. E na
hora que faço a meta referencial, digo que estamos
fazendo um manage care caboclo. O argumento que
está por trás é excelente, que é o da otimização dos
recursos, da utilização correta, do conhecimento pro
fissional em benefício sempre do paciente, mas na
prática não é assim. Para contrabalançar esse tipo de
atitude, o Conselho Federal de Medicina e a Associa
ção Médica Brasileira, em conjunto com o Ministério
da Saúde, editaram - já temos prontas, está no prego
- 100 diretrizes profissionais dos procedimentos mais
importantes. Estamos preparando mais 100 com
base na demanda dos dados epidemiológicos das ne
cessidades de conduta, de como se trata uma hiper
tensão arterial, como se trata uma eclâmpsia, como
se acompanha um parto, essas coisas, para não ter
esse abuso de novos exames, 1 a cada 15 dias duran
te uma gestação. Então, essas diretrizes trabalham
com o melhor que existe do conhecimento médico e
apontam para o médico as melhores condutas. Não
poderá jamais ser para tratar hipertensão remédio tal
assim. Não é dessa forma, porque todos os médicos
aqui presentes sabem que cada doente é um doente.
E se eu massificar nessa magnitude, não estou aju
dando as pessoas, mas digo o seguinte: este remédio
é o melhor indicado para este e este procedimento,
que eu não preciso fazer mais do que talvez duas ul
tra-sonografias durante um parto normal, uma gesta
ção normal. A complicada, não, tem outra conduta.
Então, isso nós estamos fazendo, vamos distribuir
para todos os médicos brasileiros, 283.000 médicos,
já assinei a licitação. Estamos com a licitação para en
tregar um CD-Rom para cada médico brasileiro e
para cada estudante do quinto e sexto ano de medici
na com as diretrizes e as outras Publicações do con
selho e da AMB, para que todo mundo tenha na mão
uma orientação básica, corretamente do ponto de vis
ta científico, eticamente sustentável, para que a gente
faça a utilização adequada dos recursos, para que
não se caia no exagero. O exagero, acho que tem que
ser tratado, comotodo exagero deve ser tratado, com
rigor, com transparência e com as decisões justas. O
Deputado Jamil falou da ANS. Entendemos que a
ANS, as Agências, sobre a perspectiva de moderni-
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dade, não é uma má idéia. O que não pode haver é dade econômica que tem que ter equilfbrio. Não há
uma agência se arvorando com direito de ser não só equilíbrio. Não há equilíbrio. Não consideramos. Trago
operacionalizadora da política ou gestora da política, aqui os consumidores e os senhores vão ouvir a mes-
mas criadora da política. Quem tem que dizer, seja ma coisa. Nãohâ esse equilíbrio. O poder, a valoriza-
que Governo for, quem tem que apontar o rumo de ção que se dá a esse equilíbrio econômico, a essa vi-
cada agência neste Brasil, é o Governo. O Governo abilidade econômica é sempre superior à assistência
tem que dizer assim: eu quero uma Agência Nacional e ao respeito que devem os profissionais, não só mé-
de Saúde Suplementar que tenha o seguinte compro- dicos, todos os outros aí, por certo merecerem.
misso social: isso, isso e isso. É o contrato de gestão. O SR. HEDER MURARI BORBA - Bom, eu tive
E essa agência vai cumprir o contrato e o Governo vai oportunidade de participar também do debate na CPI
ver se esse contrato é cumprido. Não está acontecen- dos Medicamentos. E a grande pergunta que se fazia
do. O pessoal age do jeito que quer agir.. Por que há era a seguinte: há ou não remessa de divisas pelas
um ano ninguém escreve nada sobre o relacionamen- empresas de medicamentos para fora do Brasil? Isso
to, a regulamentação, queé umafalha da lei, de prote- era uma conclusão que o relatório da CPI dos Medi-
ção do médico. e da operadora? Porque aí que eu falei camentos procurou abordar com muita firmeza. Acho
para os senhores que é enganado, é subtraído o direi- que os Parlamentares que forarnda legislação passa-
to do cidadão. Quando o médico sofre o descredenci- da se lembram do conteúdo do relatório. Eu queria su-
amento motivado, e a palavra... não somos contrários gerir, Srs. Deputados, porque toda vez que se vai dis-
que o médico seja descredenciado. O médico que cutir planode saúde, eles estão quebrando. Isso é ge-
não se comporta adequadamente, nós cassamos. No neralizado. Eu já estou até assim, entendeu?·Então, é
ano passado cassamos 14 médicos neste Brasil. Não preciso saber que a CPI precisa descobrir se eles es-
fazemos alarido. Mais do que qualquer tipo de gestão tão quebrando ou não. E não... pelo O que eu estou
que aconteceu neste Conselho. Médico que faz erra- vendo, não estão. Porque cada dia tem um plano de
do tem que ser punido porque é como se fora uma 181- saúde novo se abrindo ou querendoabrirno mercado.
ranja podre no saco. Agora, não é assim que se com- Ontem, foi dito numa intervenção no Fórumde Saúde
porta a imensa maioria dos médicos. A imensa maio- que hoje o segundo maior mercado do mundo de saú-
ria dos médicos no Brasil se comporta do ponto de de suplementar éo Brasil. Então, eles nã'ovão sair do
vista técnico adequadamente, do ponto de vista ético Brasil, um país tão grande, assim. Aí o Deputado Ja-
com responsabilidade e trabalham muito bem. Esses mil pergunta: como é que os bancos, essas segurado-
que trabalham bem é que são prejudicados, porque ras dos bancos se comportam? Olha, no meu caso
esses é que estãofragilizados. Eaí não tem acompa- particular de médico, eu não tenho muita experiência,
nhamentodecontrato de gestão, meu caro Df3putado porque eu não atendo .por determinados convênios,
Jamil.Eaívem odescredenciamento, vem osproble- por bancos, não é, mas eu acho que.a.CPI tem que
mas dos internamentos pré-operatórios, que isso aí então sugerir a quebra do sigilo bancário dessas em-
que o Jamil falou está aí dentro. Parlte de suas per- presas para ver a saúdefinanceirél das empresas. Éo
guntas, Sr, Presidente,. estão respondidas em denún- único jeito. Essa, então, acho que é a forma de resol-
ciasque estão ali. dentro, descredenciamento, ver o problema. Porque se realm6inte nós acharrnos
pré-operatório,querclizer, o paciente tem que entrar que o setor é fundamental, que é preciso essas em-
direto para o centro cirúrgico, o anf3stesista não co- presas terem .saúde •financeira, no mínimo vai dar
nhecenão vê, não há nada. Então, por tudo isso, não uma peneirada. Só vai ficar no mercado quem tem sa-
vou dizer que a relação é incestuosa, mas é uma rela- úde financeira para explorar o mercadodesaúdesu-
ção que não atinge com certeza os interesses reais plementar, não é isso? E dessepontodevista, eu não
da sociedade. A Agência Nacional de Saúde Suple- tenho nada contra, desde que f3xplore, considerando,
mentar ainda não disse para que veio, ainda não dis- como disse aqui o DeputadoHenrique Fontana, que
se para que está aqui perante esta Nação. Então, é saúde é diferente de sabonete, de. outra. mercadoria
preciso entrar aí. E essas informações todas existem qualquer, em que você tem um lucro intoCáveLQual é
lá. Todos esses dados econômicos existem lá, até a margem de lucro das seguradoras? Os médicos
porque a principal discussão é seVai continuar tendo não sabem. Eu não sei. Não sei se oCFM, por ter as-
as condições econômicas necessárias para a exis- sento na Agência Nacional de Saúde, sabe. As enti-
tênciadosistema, que é necessário. Ninguém está dades sindicais não sabem. O queagente sabe é que
aqui a defender que as operadoras sejam aqui Madre o médico é tratado de maneira... é explorado e na rea-
Teresa de Calcutá, não é essa a função, é uma ativi- lidade são intermediários do trabalho do médico, não
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é? Então, eu acho que para saber como os bancos se
comportam, se as seguradoras ligadas aos bancos,
como pergunta0 Deputado Jamil, estão se compor
tando como o banco se comporta no mercado finan
ceiro, só tem umjeito: é descobrir a saúde financeira
dessas seguradoras ligadas aos bancos. Estão tendo
lucro? Quais são os níveis do lucro? No caso da in
dústria farmacêutica, é maior do que o lucro da indús
tria automobilística. Essa é uma das conclusões da
CPI dos Medicamentos. É a indústria, se não me en
gano, mais lucrativa do País - no mundo, eu estou di
zendo, não só no Brasil. Essa questão da internação
no dia, no pré-operatório. Aí sim. Aí eu sou cirurgião,
vivo esse negócio no dia-a-dia. Ocorre que eu não
aceito e já tive vários problemas com o plano de saú
de, porque o hospital responde: não, o plano de saúde
não aceita internar no dia anterior. Existem cirurgias
que você tem que ter um preparo. Então, é muito com
plicado - eu não sei mais quem fez a pergunta; acho
que foi o Jamil- você pedir a um paciente, que vai se
operar de próstata, que mora na zona rural, para ele
pegar a carroça, pegar o ônibus e chegar até as 8 da
manhã para ser operado. É muito complicado. E ele é
de convênio, não é do SUS que eu estou dizendo,
não. O cara que é do convênio, tal, e o plano não acei
ta. Isso, pelo menos em Goiás, é contumaz. E isso é
fácil... Eu tive... Na CPI dos Medicamentos, as afirma
ções, elas têm que gerar prova. Então, eu vinha muito
preocupado para esta CPI porque na realidade, como
eu fui instado a participar muito precocemente, não
pude produzir esses documentos. Agora, esse é um
documento simples de se obter. O caso concreto do
plano de saúde que não aceita internar para fazer
pré-operatório, isso é óbvio, e deve já ter aqui farto do
cumentário. No meu caso, isso aí é o dia-a-dia, e é
muito ruim. Eu não aceito. E aí o pau quebra e acaba
que... Eu, no meu caso, nunca tive problema. Eles
sempre se dobram. Quando o médico também tem
uma postura ativa - que é um pouco do que o senhor
se referiu -, aí eles pensam duas vezes. Agora, a mai
oria dos colegas não vai para esse nível de desgaste,
de enfrentamento. Essa questão do incentivo econô
mico para restringir a atividade médica. Isso também
não é difícil de se obter. Quer dizer, há um... É o que o
Edson já falou aqui, de meta referencial. Em algumas
unidades, em alguns locais é chamado de UT variá
vel, que são aqueles produtos que, se você ultrapas
sar um certo limite, o seu honorário cai. Isso também
é habitual. Então, isso gera um constrangimento à ati
vidade profissional. As glosas... Não existe, Deputado
Henrique Fontana, árbitro das glosas. Não é nem que
a gente tem condição de se defender. Não existe árbi-

tro. Não existe a terceira entidade arbitrando. Então,
isso é inexistente. Há uma glosa, glosou, aí você faz
um negócio lá e manda... O ônus da prova é invertido
e não existe arbitragem de nenhuma entidade, nem
do lado... - vamos supor uma terceira que pudesse
ver se a glosa foi justa, o médico está errado ou a ope
radora está errada, se um terceiro, um auditor da glo
sa, não existe, não é? O que existe muito é auditor de
procedimento médico. Auditor de glosa não existe,
não é? Então, a glosa não é arbitrária. Portanto, ela é
unilateral. Nós vamos procurar encaminhar suges
tões, modificação dessa lei. Em relação ao credencia
mento universal. Nós achamos... - não está proibido
sonhar no Brasil, não é? A temporada de sonhos
anda solta. Então, eu acho que a gente pode aqui di
zer. A minha opinião é que nós precisamos atingir um
momento em que as pessoas possam ser atendidas
por quem elas desejam ser atendidas e têm de ser
ressarcidas pelo plano de saúde se elas comprarem o
serviço, o que é um pouco credenciamento universal.
Então, a FENAM tem como resolução de congresso
isso - o credenciamento universal. Nós, aliás, propu
semos isso ao Sistema Único de Saúde. Propusemos
ao Ministro anterior que adotasse o sistema seme
lhante ao do Canadá, em que o paciente tenha uma
identificação no SUS - e daí veio até a idéia de cartão
do SUS; vocês devem ter acompanhado isso. Só que
a proposta de cartão - eu vou só fazer essa digressão
aqui para poder dizer como é que funcionaria o cre
denciamento universal. A proposta de cartão do Mi
nistério da Saúde é uma proposta para levantamento
de dados estatísticos, de avaliação do sistema. Em
nenhum momento se pensou a instituição de um car
tão de atendimento no SUS, agora, para remunerar o
profissional. Seria muito interessante se o paciente
fosse ao consultório do Dr.Tal- e essa foi uma pro
posta debatida lá com o Ministério anterior -, nas áre
as em que os programas de atenção à saúde Publica
não funcionassem. Por exemplo, oftalmologia e otorri
no, que são um gargalo do SUS, você tem muita difi
culdade de ter disponibilidade desses médicos, não
é? O paciente do SUS, o cidadão brasileiro teria seu
cartão, como cidadão brasileiro teria direito de ir ao
consultório do otorrino, e se pagaria diretamente
aquele profissional, independentemente de relação
dele com a rede. Quer dizer, essa era uma reivindica
ção que a FENAM fez. E isso é polêmico demais. Tem
gente que é contra; tem gente que é a favor. Nós
achávamos que isso acabaria com muita fila no Brasil.
Favoreceria colocar o médico de novo querendo aten
der o SUS. Aí eu me remeto a outra pergunta: se o
SUS remunera bem. Hoje, a tendência do Ministério
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da Saúde é não remunerar os profissionais através
dos chamados procedimentos, mas através de pro
gramas. Essa ótica de remuneração através de proce
dimento, ela é muito combatida entre os gestores pú
blicos - quem foi aqui gestor de Município, de Estado,
sabe disso. Ocorre que ao combater essa forma de
remuneração, tem que pôr outra no lUgar. O tal do có
digo 7 ainda existe, não é? E qual que é a proposta
então? ,... a gente pergunta para os Ministros aí, su
cessivamente. Não tem proposta. Então, na prática,
ouvocê está no SUS, vinculado a um salário... -você
é funcionário do Município, então você recebe um sa
lário. Faia gente levanta uma luta nacional paraau
mentaro salário para um patamar ''x'', que é o chama
do piso nacional da categoria médica. Em geral, você
évinculado a um salário como servidor público desa
úde. Então, um neurocirurgiãogaOha a mesma coisa
que uma enfermeira de curso superior. Não estou
aqui nem. fazendo juíz() de valor de .• qual profissão é
ma.isimportanteque a outra. Não é isso. Mas há uma
complexidade diferente entre as profissões. Eno inte
rior doSUS. você é remunerado dessa forma: ou é
através do Pr09rama de Saúde da Família, OU através
dos antigos credenciamentos do código 7. Ess.e é um
problema, que esta CPI não vai tratg.r, que vai ter que
ser resolvido,euacre(jito, neste Governo.. Se não •. é
através de procedimento, de quejeito é? Nós Qão sa
bemos.Como e.u falei na minha primeira colocação,
as entidades estão propondo Um novo rol de procedi
mentos. Nósaohamosque o SUS tem que adotar o
mesmo rol •• de procedimentos, rever. os códigos do
DATASUSe adotar,m?demizando esses oód1gos,0
mesmo rol de procedimentos. Não necessari~mente

o mesmoyalorde pagi5l111ento. Mas é o.únicojeito de
vocêpa9aru!TI~cirlJrgiadehérnia,eu não sei..Eotão,
essa.é urTladiscus~ãomuitoinicial com oMini~térioe
nõsnãoconseguimosaval1çarainda. E:uacredito que
vamos ter9uediscutir entãoatabela dpSUS. Porque
isso éc0rTlPlicado. A gente defende o SUS. Mas qual
éoatrativoparaqueomédico trabalhe no SUS,se o
SUS rel11~n~ra m~I?Nãotem. Então, nós precisamos
fg.zerpqmq~e o médicoque1ratrabalharnoSU$ ega
nhe tão ournais doqué na medicina privada.Se bem
que na alt<:iqomplexidade hojej~. o médico ganha
mais noSUS do que fora do $U$.. Porque quando
você\,aip~r~rne~icinade alta oomplexidade, para
tr~rsplant(:3,.pa~a~âncer,.para quirnioter<:ipia,aí real
mente oS pl~nosg~ saúde estão cheio de restrições.
E~í13~tãod~curnprindoaprópria lei, que estl;lbelece
quen~opÇ)êJ~JlaY!3r restrição a atendimento. Eaí são
t0clos ospl~?os.•Então, h~essa... Na relação.entre o
SUS e o. privaclq,a .questão é essa. Essa questão,

concluindo então, das esoolas médicas, a FENAM
participa hoje do Conselho Nacional' derSaúde - não,
a Comissão de Recursos Humanos - e há uma ges
tão no sentido de que volte o Conselho Nacional de
Saúde a ter poder terminativo na proibição de abertu
rade novas escolas. Um dos Diretores da FENAM es
teve na reunião, na semana passada - deve ohegar
agora para as outras entidades.·Na semana passada
foram analisadas aberturas de novas 7 escolas de
medicina noBrasi!. E nós conseguimos dar um pare
cer negativo para todas elas.lssovaientão para o ple
nário do Conselho:,' Só que isso tempoder consultivo,
não tem poder deliberativo. Então, você tem... vai para
o Ministério da Educação, se autoriza, se abre, mes·
mo com os pareceres. negativos de todos os setores
envolvidos, Bom, eu acho que é isso, não é? Eu acho
que essa questão da CPI dos Planosde Saúde real
mente temque esclareoer para a Nação brasileira se
esse setor de saúde suplementar realmente está em
crise ou não~stá Essa é uma grande pergunta que
fica, não é? E como isso tem se dado em hível dos
profissionais. O que a gentepode dizer, enquanto re
presentante da categoria, é que os médicos, histori
camente, se dedicaram às duas atividades: ao SUS e
à. medicina privada. parece-me.que hoje a .situação
de quem estáse dedicando apenas à medicina priva
da é muito ruim' .. Então,éssaéa opinião mi~ha.

O.SR. PRESJDENTE.<Deputado·Henrique Fonta
na) - Obrigado, Heder..Deputado Arnaldo.Fariade Sá

OSR~DEPUTADoARNAlDOFARIA DE SÁ 
Srs. Parl€lmentares,.~enhoresconvidaclos, eu acho
que na verdade nós precisamos ver aí, ficar atentos a
planos de saúde. ACPl tem que... O prÓprio Heder co
locou agora a. sit~ação do SUS'. mostral"ldo que se o
SUS atendesse bemnãqprecisavade plano de saú-
de.• Na verdade, nósJ~mosplanode saLideporque o
SUS atende mal. E lógicqque a culpanão é deste ~o

vemo. A culpa é históri~.Mas pare?e guea g~ntevê
uma ilha no ano passado.Como o ex-MinistrodaSaú
de era candidato. Presidente, a gente via osprogra
mas de saúge na televisâo, pareciam que eram os
melhores do mundo. Quer dizer, oqpe o Ministério fa
zia era a grandesoluçã().E, na verdªdi3, por que exis
tem os planos de saúde? Porque, no iníqiodosanos
90, inviabilizou.seasaúdéPubHcapar~ ppderfazero
jo,go da. saúde priyada.Qyerdiier, :issolLldpacabou
sendo umproblema qlJe d~$l2l9uoune$saªtuª1 situa
ção. Osplanosde.saúqe ej{istemporque a saúde Pu
blica é deficiente. E, na.outrapol1ta,$e.al~lJ~mpreci
sar de um ho~pitalparticular,m()rreppac;i~nte e mor
re a família quando vê a cont€\.Quer dizer, '.~" umabsur
do. Quando um coitado acaba sendo atendidopor um
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hospital particular, socorrido por alguém, na hora em
que vai ver o tamanho da conta, ninguém agüenta.
Quer dizer, é um negócio extremamente absurdo.
Quer dizer, então, nós estamos na verdade focando o
problema apenas no plano de saúde, e nós temos
duas outras pontas que também têm que ser analisa
das e observadas. A primeira delas é essa que o SUS
infelizmente não atende como deveria atender - tiran
do a alta complexidade, como lembrou o Dr. Edson e
o Dr. Heder. Na verdade, no geral, o SUS atende mal.
Essa é a grande verdade. E é por isso que a pessoa
acaba indo para os planos de saúde. E outra ponta
que leva o paciente para os planos de saúde é justa
mente esse fator das contas de hospital particular. Se
alguém teve esse susto - eu já tive. Quando minha
mãe precisou de atendimento de hospital particular,
quer dizer, na hora em que eu vi a conta, eu acreditei
que a situação era insustentável. E na verdade eu
acho que esse tem que ser também o foco da nossa
preocupação. Quer dizer, se houvesse melhor atendi
mento de saúde Publica, talvez não se precisasse
tanto dos planos de saúde. E essa, sem dúvida ne
nhuma, é uma colocação que a gente não pode dei
xar de ter conhecimento. Mas eu queria saber dos
nossos convidados qual éa posição das entidades
médicas em relação aos protocolos médicos que têm
a participação dos responsáveis técnicos das opera
doras dos planos de saúde. Porque aí talvez a gente
possa ter efetivamente o entendimento daquilo que é
a necessidade do momento. Eu acho que não adianta
apenas a gente querer colocar os planos de saúde
como os diabos de plantão quando, na verdade, sa
bemos que eles existem por culpa da própria política
Publica de saúde que existe neste País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Este era o último Deputado inscrito, Arnaldo
Faria de Sá. Só peço então aos nossos convidados
que sejam bastante sintéticos. O nosso Relator quer
usa.r a palavra mais uma vez.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr.
Presidente, poderia fazer ainda uma pergunta?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Pode, sim, com certeza. Pode fazer imediata
mente.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Nas
explicações anteriores, entendi que o Dr. Edson e Dr.
Heder iriam abordar a questão relacionada a essa si
tuação que os médicos se situam quando são pressi
onados pelos planos de saúde. Então se praticamen
te hoje isso é uma conduta habitual dos planos de sa
úde através da glosa, através do descredenciamento,
qual a atitude que têm tido as entidades médicas com

relação a esse comportamento dos planos de saúde.
E se os médicos se sujeitam a isso, qual a visão que
teríamos que ter disso, porque se eles estão aceitan
do essa situação, de alguma forma, estão praticando
algum tipo de irregularidade. Então existe, através
das entidades médicas, um comitê, um departamento
e uma ação que sistematicamente reúne e toma me
didas jurídicas, medidas de julgamento de comporta
mento ético tanto dos médicos como dos planos de
saúde e se isso é aceito naturalmente como se fosse
uma prática comum e habitual. Olha, o plano descre
denciou, fez, faturou menos, recebeu mais. Qual é a
forma de combater isso que vocês estão aplicando?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Perfeito. Deixa eu só, antes de passar a pala
vra ao Dr. Edson e ao Dr. Heder, primeiro comunicar
que os nossos componentes da CPI e, se não tiver
mos nenhuma contrariedade quanto a isso, pelo me
nos a sugestão que faço como Presidente - troquei
uma idéia com o nosso Relator - é que na semana
que vem façamos uma reunião da nossa CPI de cará
ter interno para analisar requerimentos, debater preo
cupações como as que foram colocadas aqui por di
versos Deputados sobre rumos, focos da CPI etc. E
voltemos às audiências Publicas na outra semana, na
segunda a contar a partir de hoje. Então hoje nós va
mos concluir esta audiência Publica ouvindo os nos
sos convidados e ouvindo o Relator. Inclusive os re
querimentos que temos aqui ficaremos para analisar
na próxima semana. Eu peço desculpas aqui aos pre
sentes, porque sou titular da Comissão de Reforma
da Previdência, e já me telefonaram de lá dizendo que
já está na hora de votar questões importantes. Eu vou
ter que me dirigir para lá. Vou entregar aqui a condu
ção dos trabalhos ao nosso Relator, lembrando a to
dos nós que temos escolhido o 1° Vice-Presidente da
CPI e o 3° Vice. A função de 2° Vice-Presidente conti
nua vaga e é importante que nós, no diálogo entre os
partidos, definamos quem deve ocupar essa função.
Mas quero aqui agradecer de plano a importante con
tribuição que deram os nossos dois depoentes de
hoje e solicitar, mais uma vez, formalmente, que nos
enviem por escrito todas as sugestões, análises etc.
naqueles três campos que sugerimos. Com a palavra
o Dr. Edson. O nosso Relator coordena os trabalhos.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE 
Quero me dirigir ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de
Sá..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Ribamar
Alves) - Antes de sua palavra, gostaria de fazer um
questionamento só. É porque a CPI trabalha. muito
com os fatos concretos que o Dr. Heder muito bem fa-
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lou. Ele não nos trouxe os dados. Gostaria que vocês mos às UNIMEDS, à CIEFAZ e entregamos esse tra-
nos remetessem dados concretos sobre a questão balho, porque não é um trabalho só para os médicos,
dos descredenciamentos despropositados e os da- mas para todos entenderem como se deve fazer Me-

dicina de boa qualidade. Fizemos um convênio com o
dos concretos dos pacientes para que possamos, Ministério da Saúde para que isso também fosse algo
com o nosso poder investigatório, investigar direta- que é expandido na prática geral da Medicina. Não
mente aqueles casos a nós trazidos. pode existir uma Medicina para 30 milhões e outra

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE -Só para o restante da população. A Medicina é uma só.
para lhe responder, nesses documentos, inclusive na- Não existe um outro nome que sedêpara a Medicina.
quelesque chegaram por último, há o fato do descre- O Deputado falou sobre o constrangimento. O que es-
denciamento inclusive já tabulados para facilitar o tra- tamos fazendo com relação' aos constrangimentos
balho. Em alguns aí vocês devem entender que não que existem e são reais? Primeiro: nós orientamos os
podíamos ter para tabular. Tudo o que falei aqui exis- médicos, temos resoluções, essa questão da meta re-
tem exemplos enumerados. Podemos trabalhar mais ferencial do descredenciamento imotivado, temos
e tentar conseguir mais. Queria responder ao nobre inúmeras ações, processos éticos contra diretores
Deputado Arnaldo, Faria de Sá o seguinte: O Conse- técnicos das operadoras que agiram de maneira irre-
lho Federal de Medicina não está numa cruzada con- guiar e antiética, apenas com cunho econômico e de
tra planos de saúde. O que nós queremos é ter um re- descredenciamento ,pessoal. Aquilo.que.o Deputado
lacionamento de parceria, de igualdade entre planos, Jamil Murad perguntou ainda há pouco: tem gente
usuários e prestadores de serviços. Não queremos que chegou na porta do consultório e ficou sem seu
nos sentir nem escravos nem constrangidos. Acha- médico. Está ali. Pacientes que estavam fazendo tra-
mos que estaCPI pode ajudar a chegar nessa organi- tamento de doenças crônicas e,' de repente, cadê o
zação com transparência das coisas.,Oque não acei- meu médico? Tem planoJigado aGoverno que faz as-
tamos é dizer: estamos falidos, portanto não pode- sim: você pede para fazer uma cirurgia de ortopedia
mos passar nenhumaumento para vocês. E nósficar- com o Dr.Mário, no hospital X. Aí dizem o seguinte:
mos. dez anos achando que isso a natural e que não é esse mês não dá, daqui a um mês a gentevê, não é
possível. Emrelação aos protocolos, falei rapidamen- urgência. Daqui a um mês, autorizam para mim nO
te sobre aproposta da Associação Médica Brasileira hospital Y. O GEAPfazia iss(). Fazia no passado isso
e do Conselho Federal de Medipina com relação a aí. Me,lhorou substancialmente,. mas fazia •isso. Joga
isso. Protocolo é algo que, a princípio, é bom, mas para cá, joga para lá dentro da conveniência. Este
tem que s,er visto com cautela, porque os protocolos mês.o hospital aqui, joga paralá, joga para cá ,Isso
são realizados de várias maneiras. Eles podem ser ocorre. Todo o mês que nós detectamos, agimoscon-
re~;t1izados da,quela ,forma que os americanos cha- trél. Omédico se é partícip: ()u concordante d~ssasi-
mamde g~idelines, que são ap~nasroteiros fecha- tuaçãoenquanto que o diretçrtécnico... Agora,çomo
dos. Tenh8 que fazer iS$p, isso, isso. Todos os médi- é que vamos agir sobre a operadora? A operadora só
cossabemque medicina não se faz assim. Então a pode funcionar, segundoa lei, cbmregistronoConse-
nOSSa opção foi trazer para o Brasil a experiência ~cu- lho. A própria ANS, como ,falei, não nos dá essa com-
muladanaComunidade Européia. Trouxemos profis- petência de fazer isso. É o médico, ao diretortécnico
sionaisparaque nos ensinassema fazer as diretriz,es que é o responsável? Ou é o poder econômico que
- demos o nome nacional de diretrizes - baseadas está por trás organizando isso aí? Isso -eu volto a di-
naquilo que se chama de "medicina baseada em evi- zer - fazer, ter atitude dessa nature;za, eu não cOnsigo
dência". pu seja, se afirmo que este copo de águet é entender que sejaum bOI11 negócio para uma"opera-
bompara a saúde, temos que ter, pordetrás dessa dora. IssodesgastaaimagerTi,gaêtam uma fortuna
afirmação, um conhecimento científico sustentável e de, dinheiro vendendoin1ag'rrn.IE$abemquem as
compr()vá"el de qualidade. Osr1'lédicos sabem que operadoras vendem?o~enhor sabe isso, Deputado.
separar joio, do trigo no que se é e~crito dentro de Me- Não vendem a 9P:radoré:l' vendell18 Dr. Heder,yen-
dicina a urna tarefagi~antesca. Sabemos porque so- dem .oDr. Mário, me vendel11,verdemo hospital, a
rnosvisitados todos o~ dias ,em,nossos consultórjos UII do hospital, o avíãoque :xiste.Na hora em queo
por propa~andistas, que nos trazem referências,es- indivíduo vaj precisar, aquelr médico não a de, fácil
tudosmllitosério~, todos encomendados, muitos fal- acesso, a UTI só pode fiçardezdi~~,o avião n&o.está
seado~,alguns PÇUPO$. realTente bons. Então esse mais voando, ohelicóPterofoi~eséltivado.Aí como é
foi otraballlO. Enfão vou encaminhar a cada um dos quefica?Eu acho que,pelo rnenos,é u01aatitudenão
Depytet.dosda CPI ul1'1 modelo qoprimeiro livro nosso muito inteligente. Para er)cerrar,queroagradecereête
dediretrizes que tem esses protocolos feitos com um espaço diferenciado. O Conselho Fedetal de Médici-
rigor científico eéticoparaori,entaro médico a melhor nase encontra emtotaldisposíçãoperq.nte,esta Casa
conduta. ALfomoê trabalhar com as operadoras.fo- para o que for necessário. Estamos dispostos a aju-
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dar. Não estamos em cruzada contra ninguém. Que
remos apenas fazer desse sistema que está aí, o me
lhor possível para que as operadoras possam existir,
para que nós, médicos possamos existir, para que os
pacientes possam ser atendidos com a melhor quali
dade possível. Do jeito que está, não é possível. Parte
do problema está na omissão do Governo em ter uma
agência que não consegue fazer as coisas andarem.
Se as operadoras vierem para cá, vão reclamar das
agências, se os médicos vieram para cá, vão recla
mar da agência, se os usuários vierem para cá, vão
reclamar da agência. Então tem alguma coisa errada.
Então é preciso que esta CPI realmente faça um tra
ba�ho. Nós, médicos brasileiros, estamos extrema
mente esperançosos de que esta Casa vá responder
a esses anseios. Muito obrigado.

O SR. HEDER MURARI BORBA - O Deputado
Luiz Bittencourt me solicitou ... o que estamos fazen
do. As entidades estão propondo, objetivamente, que
haja uma revisão da lei e que nessa revisão da lei, as
entidades profissionais passam a credenciar os seus
profissionais, para que não se deixe o profissional se
credenciar individualmente. Não sabemos se isso tem
embasamento jurídico, isso vai ter que ter um estudo.
Mas, em vários Estados do Brasil, estão se organi
zando centrais de convênios em que os profissionais,
para se defenderem de maneira mais forte, se organi
zam para se relacionarem com essas empresas, não
é? Não estamos aqui estabelecendo uma guerra com
as empresas, ao contrário. É uma questão de defesa
da profissão. Também não concordo assim... Na inter
venção que fiz no início procurei dizer o seguinte: nós
não achamos correto e justo o argumento que diz que
só existe plano de saúde porque o SUS não funciona.
O Sistema Único de Saúde é uma coisa que vem sen
do implantada e tem melhorado a assistência de saú
de no Brasil de modo geral. Atende à maioria, com
certeza, da população. Mais de 60 milhões de habi
tantes hoje estão sendo atendidos no SUS. Justa
mente dão os maiores atendimentos nas áreas de
maior complexidade inclusive. Então nós achamos
que o seguro saúde e as empresas que operam nes
se mercado têm todo o direito de coexistir com o SUS.
Não deve ser argumento para justificar a existência
desse mercado a falência do SUS, mesmo porque
não é assim. Quer dizer, é um direito que cabe a es
sés agentes econômicos a participarem do mercado
eé um direito do cidadão de fazer a opção de ir para a
medicina privada ou para a medicina Publica. Por isso
acho que o foco da questão é exatamente investigar
realmente com profundidade se esse mercado de
medicina suplementar corre o risco de falência ou de
deixar de existir no Brasil. Não acredito nisso. Acho

que não é por aí. E só vamos saber se é verdade ou
não com dados concretos realmente da saúde finan
ceira dessas instituições, considerando que a saúde
não é um produto qualquer. Queria agradecer, mais
uma vez, a oportunidade de estar aqui. Vou procurar
remeter as sugestões por escrito da Federação Naci
onal dos Médicos de alteração da lei, mas estamos
caminhando para a instituição de uma maior regula
ção em todos os níveis, tanto no mercado de saúde
suplementar quanto também no serviço público e
também em relação às atividades dos profissionais
médicos que se relacionam tanto no serviço público
quanto no serviço privado. Chamo a atenção para a
necessidade de regulação dos institutos que prestam
saúde e previdência dos Estados. Épreciso que se te
nha uma coisa que regule isso e que não fique ape
nas em nível da gestão estadual, dos Governos esta
duais a regulação. Essa é uma opinião muito forte que
estamos achando. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. .Ribamar
Alves) - Nós agradecemos ao Dr. Edson, Presidente
do Conselho Federal de Medicina, e ao Dr. Heder a
brilhante explanação. Queremos dizer que esta CPI
tem por intuito básico aquilo que o Deputado Henri
que Fontana falou no início, de discussão nossa inter
na, e que nós, através desta Relatoria, sugerimos que
fizéssemos dela um diagnóstico igual ao que fazemos
no nosso consultório: ouvindo primeiro as queixas, fa
zendo exame do paciente, pedindo exames comple
mentares, fazendo diagnóstico o mais preciso possí
vel e sugerindo a terapêutica a mais ideal possível. A
busca da perfeição é a busca de todo ser humano.
Alcançá-Ia é o problema, mas buscaremos fazer o
melhor possível de nós, até porque esta CPI não foi
criada para acabar com os planos de saúde, mas,
sim, para aperfeiçoar o sistema de saúde no Brasil,
não só os planos de saúde privados, mas também o
SUS, que não é o responsável direto por toda essa si
tuação do País, mas se oSUS estivesse funcionando,
com certeza, muitas daspessoas que buscam os pIa
nos de saúde, não estariam lá. Sabemos da situação
financeira por que o País passa, recessão, dificulda
des que o Governo está enfrentando e as dificuldades
que todos os segmentos estão encontrando. Partici
pei ontem da abertura do fórum de saúde suplemen
tar. Ouvi do Ministro da Saúde as dificuldades, a for
ma como quer também diagnosticar esses mesmos
problemas. Parecia até que tínhamos combinado. A
terapêutica inclusive dizendo que se não houver uma
intermediação amigável entre os atores envolvidos, o
Ministério da Saúde terá poderes para agir. Ouvi tam
bém das operadoras suas queixas e também da Fe-



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIOADE NA PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS POR EMPRESAS E INSTITUiÇÕES

PRIVADASDE PLANOS DE SAÚDE

528 Legislatura .,..1 8 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 58 Reunião Ordinária, realizada em 1°
de julho de 2003.

Às quinze horas e quatorze minutosôo dia pri
meiro de julho de dois mil e três,. reuniu-se a Comis
são Parlamentar de Inquérito com a finalidade de in
vestigar denúncias de irregularidade na prestação de
serviços por empresas e instituições privadas de Pia
nos de Saúde, noPlenário n°a daCâmara dos Depu
tados, coma presença dos Senhores Deputados
Henrique Fontana - Presidente; Arlindo Chinaglia 
1° Vice-Presidente; .Dr. Ribamar Alves- Relator;
Antonio Carlos Biscaia, Colbert.Martins, Dr. Benedito
Dias,Dr.Rosinha,Elimar Máximo Damasceno, Júlio
Cesar, MàrioHeringer, Maurício Rabelo, Max Rosen
mann,. N~lson Meurer, Robe.rto .Jetterson, Robson
Tuma, ~araiva Felipe e Sebastião Madeira, titulares;
Almir Moura,. Arnaldo Faria de Sá, Darcísio Perondi,
Geraldo Resende, JamilMurad, João Grandão, Jorge
Alberto,LuizC~rI9s Hauly, Paes Landim, Rafael Gu
erra, Ro~~rto G()ljveia e Walter Feldman, suplentes.
Deixara/Tldecqlllparecer os Deputados Bispo Wan
derval, 4~9dira Feghali, João Castelo, Laura Carneiro,
Lu,iz.Bittencourt,.Silas Câmara e Veda Crusius.
ABERTY~A;Havendo número regimental, o Presi
dent~ d~c;lar9uabertos os trabalhos e colocou à apre
ciaçãoR!\ta da4aIeunião, realizada no dia 26 de ju
nho de 2003.. Elllvptação,a Ata foi aprovada. ORDEM
DO [?Ij.\.:,)\}. Apreciação de Requerimentos: 1 
REQUERIMENT9N° 12/03 - do ~r. Bispo Wanderval
-quel're9~ersej~(X)nvidada apresidente do Instituto
de D~fes~doCon~umidor .... IDEC, para prestar infor
mações.~obr~otr~tamento·dispensado pelosplanos
de saúde aos contratantes dos serviçospor eles pres-
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deração dos Hospitais os problemas inerentes a cada tados." PREJUDICADO, em decorrência da aprova-
um dos segmentos. Ia falar depois do PROCON, mas ção do requerimento nO 16/2003, do Deputado Dr. Ro-
como já tínhamos tido uma audiência anterior, tive sinha, em 24/06/2003, com a mesma finalidade. 2-
que voltar para votar, na sessão de ontem, não vi. REQUERIMENTO N° 15/03 - do Sr. Max Rosenmann
Hoje à tarde pretendo voltar ao fórum para continuar a - que "requer seja convidado o presidente da Federa-

ção Nacional das Empresas de Seguros Privados e
ouvir e tirar conhecimentos para poder usar naCPI. de Capitalização _ FENASEG, para prestar informa-
Se for necessário, como tem poder investigatório, va- ções sobre as operações do seguro saúde."
mos investigar a fundo para podemos fazer um gran- APROVADO O REQUERIMENTO. 3
de diagnóstico. Então,agradecemos. Nada m~:lis ha- REQUERIMENTO N° 19/03-do Sr. Bispo Wanderval
vendo a tratar, convoco os Srs. Deputados para reu- - que "requer seja enviado ofício a Agência Nacional
nião, na próxima semana, interna, conforme falou o de Saúde Suplementar - ANS, solicitando a relação
Deputadó Henrique Fontana. Muito obrigado a to- de empresas e instituições privadas de planos de sa-
dos. Uma boa tarde. úde que têm registro naquela autarquia."

PREJUDICADO,erndecorrência da aprovação do
Requeriment() n° 04/2003, do Deputado Robson
Tuma, em 12/06/2003, com a mesma finalicJade.4
REQUERIMENTO N° 20/03 - do Sr. Bispo Wanderval
- que "requer seja solicitado a Sedretaria de Comuni
caçãoda Câmara dosDeputados - SECOM, qUe in
forme ao~ meiosde comunicação que cobrem os tra
balhos desta Casa que a população poderá se utilizar
do serviço OaOOpara informar, denunciare.esclarecer
assuntos atinentes .a esta CPI.". O Deputado Almir
Moura subscreVeu o requerimento. •Manifestaram-se
os Deputados Max Hosenmann e o Relator, Depu
tado Dr. Ribamar Alves.. O Deputado Nelson Meurer
indagou sobre.a regulamentação dos planos de saú
de e o Presidel1te respondeu lendo o art. 19da Lei nO
9.656/98. APROVADO () HpQUERIMENTQ. 5 
REQUERIMENTON°25/03 .... doSr.MárioHeringer
que "requer a todos os planos de saúde,empresas
seguradoras e cooperativas na áreade saúde as pla
nilhas de custos, solicitações de reajustes com os ín
dices .autorizados e tai:>elas de preços Péigos aOS
prestadores, desde a criação da Ag~nciaNacional de
Saúde. Suplementar.".O Relator, Deputado Dr: Hiba
mar Alves, solicitou a substituiçãod()termo "solicitar'
por "requisitar' nos requerimentos 9apautaeem to
dos os que os membros venham a apresentar à PPL
Manifestou-se a favor o Depu!ado Robson Tuma.
APROVADO O. REqUERIMENTO, contra os votos
dos Deputados Roi:>ertoJ€ltterson.e Maxjiosenmann.
oDeputado Jarni.l MUJadsolicitou que a CPlsédeslo
casse à cidade deSão ~a\.lloparainvestigar um caso
concreto, relativoao~plan8S de saúde.· () .Pr~sidente
determinou que.°Deputado Jarnil MurEtô~~lizasse
uma diligência no local e de~igno\.l oD~p~tado Rob
son Tuma paraéi90mpanhá.lo. Ma~ifestaram_se, tam
bém, os Deputados Darcísio Perondi, .Antonij:> Carlos
Biscaia, Dr. Benedito Dias; Roberto Jefferson,Jamil
Murad, Arnaldo Fari.adeSáe AlmirMo9ra. 6 
REQUERIMENTO N°?6103-doSr.Mári'oHerirger
que "requer q~e.a Agê~ciEtNaci~n~üdeSéiúdeSuple
mentar encalllinhea. esta C()missãoas·planilhaside
custos apresentadaspelos planos de saúde eempre-
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sas seguradoras na área de saúde." APROVADO O rar." O Deputado Antonio Carlos Biscaia subscreveu o
REQUERIMENTO, COM A SEGUINTE requerimento. Submetido à votação, o requerimento
ALTERAÇÃO: "REQUER QUE A AGÊNCIA foi aprovado, contra o voto do Deputado Arnaldo Faria
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR de Sá. Anunciado o resultado o Deputado Arnaldo Fa-
ENCAMINHE A ESTA COMISSÃO AS PLANILHAS ria de Sá requereu verificação de votação. Foi proces-
DE CUSTOS APRESENTADAS PELOS PLANOS DE sada a votação nominal e o Presidente em Exercício,
SAÚDE, EMPRESAS SEGURADORAS E Deputado Robson Tuma, anunciou o seguinte resulta-
COOPERATIVAS NA ÁREA DE SAÚDE" 7 do: votaram "sim" os Deputados Antonio Carlos Bis-
-REQUERIMENTO N° 27/03 - do Sr. Mário Heringer - caia, Robson Tuma, Saraiva Felipe, Dr. Ribamar
que "requer que a Agência Nacional de Saúde Suple- Alves, Mário Heringer, Elimar Máximo Damasceno,
mentar encaminhe a esta Comissão as tabelas de João Grandão, Roberto Gouveia, Walter Feldman,
preços pagos aos prestadores da área de saúde." Almir Moura, Geraldo Resende e Jamil Murad; votou
APROVADO O REQUERIMENTO. 8 "não" o Deputado Arnaldo Faria de Sá e absteve-se
REQUERIMENTO N° 28/03 - do Sr. Mário Heringer - de votar o Deputado Paes Landim, totalizando 14 De-
que "requer que a Agência Nacional de Saúde Suple- putados votantes. APROVADO O REQUERIMENTO.
mentar encaminhe a esta Comissão os resultados fi- 12 - REQUERIMENTO N° 32/03 - do Sr. Arnaldo Fa-
nanceiros das principais empresas tomadoras de ser- ria de Sá - que "requer sejam solicitadas informações
viços médicos hospitalares (Golden Cross, Amil, Uni- completas e detalhadas ao Instituto de Defesa do
med, Sul América, Bradesco, Dix, CaaRJ, Blue Life, Consumidor-IDEC, sobre a pesquisa que respaldou
SAMCIL, Mediai, Amesp)." Manifestaram-se os Depu- tecnicamente o requerimento de criação desta CP!."
tados Robson Tuma, Arnaldo Faria de Sá, Saraiva Fe- APROVADO O REQUERIMENTO, com a mudança
lipe, Nelson Meurer, Antonio Carlos Biscaia, Jamil do termo "solicitadas" para "requisitadas".13 -
Murad, Roberto Jefferson, Sebastião Madeira. O Pre- REQUERIMENTO N° 34/03 - do Sr. Silas Câmara-
sidente e o Relator também manifestaram-se sobre o que "requer seja convocado o Dr. João Carlos regado,
tema. REQUERIMENTO RETIRADO PELO AUTOR. Presidente da Golden Cross Assistência Internacio-
O Presidente informou que o cargo de 2° Vice-Presi- nal de Saúde, para prestar esclarecimentos acerca de
dente ainda estava vago e solicitou aos Partidos Polí- irregularidades possivelmente praticadas por planos
ticos que fizessem a indicação, para que fosse pro- de saúde." NÃO DELlBERADO.14
cessada a eleição. O Deputado Amado Faria de Sá REQUERIMENTO N° 35/03 - do Sr. Jamil Murad -
suscitou questão de ordem sobre a impossibilidade que "requer a realização de audiência Publica, para
regimental da ocupação da presidência da Comissão, ouvir o Presidente da Confederação das Unimed's do
nos impedimentos eventuais do Presidente, pelo Re- Estado de São Paulo, sr. Antonio de Felício."
lator. O Presidente acolheu a questão de ordem e soli- APROVADO O REQUERIMENTO, contra o voto do
citou ao Deputado Robson Tuma que assumisse a Deputado Max Rosenmann.15 -REQUERIMENTO N°
presidência, antes passando a palavra ao Relator, 36/03 - do Sr. Silas Câmara - que "requer seja convo-
que se manifestou. Na seqüência, manifestou-se, cado o Dr. Cândido Pinheiro, Presidente do Hapvida
também, o Deputado Walter Feldmann. 9 - Sistema de Saúde, para prestar esclarecimentos
REQUERIMENTO N° 29/03 - do Sr. Dr. Ribamar acerca de irregularidades possivelmetne praticadas
Alves - que "solicita seja convidado o Exmo. Sr. Minis- por planos de saúde." NÃO DELlBERADO.16 -
tro de Estado da Saúde, Dr. Humberto Costa, para REQUERIMENTO W 37/03 - do Sr. Silas Câmara -
prestar informações e dar sugestões que possam que "requer seja convocado o Dr. Reginaldo Tavares
contribuir para o andamento dos trabalhos desta CPI." de Albuquerque, Presidente da Aliança Cooperativis-
APROVADO O REQUERIMENTO. 10 ta Nacional Unimed, para prestar esclarecimentos
REQUERIMENTO N° 30/03 - do Sr. Dr. Ribamar acerca de irregularidades possivelmente praticadas
Alves - que "requer sejam convocados os represen- por planos de saúde:' NÃO DELIBERADO. 7 -
tantes da Associação Nacional dos Corretores de REQUERIMENTO N° 38/03 - do Sr. Silas Câmara -
Planos de Saúde, para prestar informações a esta que "requer sejam convocados o Dr. Ayres da Cunha,
CP!." APROVADO O REQUERIMENTO. 11 - Presidente da Blue Life e a Dra. Nancir Barbosa da
REQUERIMENTO N° 31/03 - do Sr. Henrique Fonta- Cunha Marques, Superintendente Administrativa da
na - que "requer, nos termos regimentais, que, ouvido mesma empresa, para prestar esclarecimentos acer-
o Plenário, esta CPI realize reuniões de audiência Pu- ca de irregularidades possivelmente praticadas por
blica nos Estados da Federação, tendo em vista a ne- planos de saúde." NÃO DELlBERADO.18 -
cessidade de ouvir os diversos representantes de en- REQU ERIMENTO N° 39/03 - do Sr. Silas Câmara -
tidades da área de saúde e de facilitar a reunião de que "requer seja convocado o Dr. Ricardo Saad Afon-
dados e documentos fundamentais à investigação e so, Diretor-Geral de Saúde da Bradesco Saúde, para
elucidação dos fatos a que esta CPI se destina a apu- prestar esclarecimentos acerca de irregularidades



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43213

possivelmente praticadas por planos de saúde." NÃo
DELIBERADO. 19 - REQUERIMENTO N° 40/03~do
Sr. Silas Câmara - que "requer seja convocado o Sr.
Ricardo Morishita, Diretor do Departamento de Prote
ção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça,
para prestar esclarecimentos acerca deirregularida
d~s possivelmente praticadas por planos de saúde."
NAO DELIBERADO. 20 - REQUERIMENTO W 41/03
- do Sr. Silas Câmara - que "requer seja convocada a
Dra. Maria Estela Gregório, Diretora de Fiscalização
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para
prestar esclarecimentos acerca dos procedimento§ e
condições de fiscalização daquele órgão." NAO
DELIBERADO. 21 - REQUERIMENTO N° 42/03 - do
Sr. Silas Câmara - que "requer seja convocado o Sr.
João Alceu Amoroso Lima, Diretor de Saúde da Fede
ração Nacional das Empresas de Seguros Privados e
de Capitalização, para prestar esclarecimentos acer
ca de .irregularidades possivelmente praticadas por
planos. de saúde." NÃO DELIBERADO. 22 
REQUERIMENTO N°43/03 - doSr. Silas Câmara
que "requer seja convocado o sr. Dagoberto Lima, Di
retor da Associação Brasileira de Medicina de Grupo,
para prestar .esclarecimentos acereade irre9ularida
daS. possivelmente praticadÇls por planos de saúde."
NÃO DEUBERADO.23-HEQUERIMENTO N° 44/03
- doSr. Silas Câmara - que "requer seja convocada a
sra. Karina Rodrigues, advogada do Instituto Brasilei
roda Defesa do Consumidor, para prestar esclareci
mentosaCerca de•irregularidades possivelmentepra
ticadas por planos de saúde." NÃO DELIBERADO.
Nada mais havendo a tratar, oPresidente em Exercí
cio, Deputado Robson Tuma, encerrou a reunião às
dezessete. horas e sete minutos, antes convocando
reunião para terça-feira, dia oito de julho, às quatorze
horas e trinta minutos, para ouvir representantes do
Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC. E, para
constar, eu, . ,Carla Rodrigues de Medei
ros Tavares, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
depois de .Iida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente, .• Deputado Henrique Fontana, , e
Publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES
Há palavras inaudíveis.
Há palavras ininteligíveis.

Há intervenções inaudíveis.
Há oradores não identificados.
OSR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos. Indago aos Srs. Parlamentares sobre a
necessidade de leitura da ata da reunião anterior, rea
lizada no dia 26 de junho de 2003, tendo em vista que
já foi distribuida cópia aos Srs. Parlamentares.

O SR. OEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Sr. Presidente, requeiro a dispensa da lei
tura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Muito bem, atendendo à solicitação do nobre
Deputado Biscaia, dispensamos a leitura da ata da re
união anterior. Coloco-a em discussão. (Pausa.) Não
havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a em votação.
Aqueles que aprovam a ata queiram permanecer
como se acham. (Pausa.) Aprovada. Nós convoca
mos esta reunião de hoje, da nossa CPI, com o objeti
vo de analisar requerimentos. Temos diversos reque
rimentos na pauta distribuída aos Srs. Deputados.
Nós vamos direto ao Item 5 da pauta, cujo autor está
presente. Éo Deputado Mário Heringer, que requer a
todos os planos de saúde, empresas seguradoras e
cooperativas na área de saúde que encaminhem a
esta CPI todas as planilhas de custo, as solicitações
de reajuste e os índices autorizados a cada uma, bem
como as tabelas de preços pagos aos prestadores,
desde a data da criação da Agência Nacional de Saú
de Suplementar. Aberto para discussão. Nosso Rela
tor, Deputado Ribamar Alves, gostaria de fazer uso da
palavra.

O SR. DEPUTADO RIBAMAR ALVIES - Sr. Pre
sidente, colegas membros da CPI, eu gostaria de co
locar, para que todos pudessem, a partir deste mo
mento, diversas alterações cabíveis nesse requeri
mento e nos demais que vão se seguir e a partir de
agora nós possamos usar essa terminologia que eu
vou sugerir. É que a CPI altera a palavra solicitar ou
requerer para requisitar, porque ela tem poder de re-
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quisitar, e que nós assinalemos prazo para esses re- corre ao Código Penal e no Código Penal é claro o
quisitos que nós vamos fazer a partir de hoje. Então, convite, o não comparecimento, a convocação. Só
os Requerimentos - inclusive, gostaria de passar para deixar claro. Mas eu, particularmente, acho que
para a secretária Carla - nas 3,4, 5, 6, 7, 8 e o 12 nós pode ser convocação de imediato. Não tenho ne-
poderíamos já alterar de "solicitar' ou "requerer" para nhum...
"requisitar". E nos de na 1, 2, 9 e 14, alterar as pala- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
vras "sejam convidados" para "sejam convocados", tana) - Obrigado, Deputado. Vamos ouvir primeiro o
porque também a CPI tem o poder de convocar. Deputado Perondi.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or- O SR. DEPUTADO DARCfslO PERONDI - Sr.
dem, Sr. Presidente. Presidente, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- Relator, Deputado Ribamar. Dentro das minhas limi-
tana) - Pois não, Deputado Robson Tuma. tações, vou procurar cooperar. Vou fazer uma rápida

OSR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vejo a consideração sobre o maior plano de saúde que exis-
preocupação do nobre Relator, extremamente impor- te no mundo: é o Sistema Único de Saúde. São 140
tante, porque há uma grande diferença entre pedir e milhões de brasileiros; os outros 30 milhões para do-
determinar a vinda. Só que quando nós votamos um enças preexistentes, também o SUS cobre. E tem
requerimento, mesmo nos anteriores, inclusive, quan- uma aceitação de 75% da população. A reforma Pu-
do votei alguns dos requerimentos, já ficou explícito blica que mais avançou nos últimos 10 anos neste
que é encaminhar à Comissão e dando prazo. Portan- País foi a reforma da saúde. E precisa mais. Só que
to, ele, na verdade, está sendo requerido já. Aqueles estaCPI precisa saber e precisa tomar posição.
que têm que dar informação com prazos, o não cum- Ontem começou-se a organizar um acordo do Presi-
primento, pode ferir as leis, inclusive, que regem as dente Lula e os Governadores de Estado para fazer,
CPls, chegando até ao ponto da própria prisão do in- talvez - queira Deus que eu esteja enganado -, a ma-
divíduo que não cumprir as informações. Acho que ior traição à Saúde brasileira e também à Educação.
esse requerimento que é mais incisivo pode ser, inclu- Falo aqui pela Saúde brasileira. Em novembro de
sive, extensivo a todos já votados. E toda vez que um 1999 esta Casa fez um acordo. O Fontana estava de
Parlamentar entrar aqui e pedir, requerer ou solicitar, um lado, eu estava de outro. Nós éramos duros oposi-
que já seja automaticamente transferida a palavra. tores, sentamos juntos na mesa e conseguimos.
Votamos do jeito que o Parlamentar fez, sabendo que Estou citando nós 2 como exemplo. Fizemos um gran-
há uma votação dizendo que é uma requisição com de acordo da Oposição e da Situação, enfrentando a
direitos e com obrigações legais. Quanto ao outro asc área econômica do meu Presidente, Fernando Henri-
pecto do convite, usual até mesmo dentro do Direito que Cardoso, e vinculamos recursos permanentes
Processo Penal, que primeiramente o indivíduo seja para a saúde Publica. E depois o Senado, de novo,
convidado como testemunha; caso ele não responda por unanimidade; apenas 4 não votaram aqui na Câ-
ounão compareça no dia em que foi feito o convite, é mara e lá no Senado todos votaram, obrigando a
feito um novo requerimento fazendo a convocação do União a colocar o PIS nominal, os Estados, no míni-
indivíduo e, neste caso, não comparecendo, pode, in- mo 7% e no máximo 12% das suas transferências, da
clusive, ser feita a vinda coercitivamente, ou seja, arrecadação dos impostos, e os Municípios, um míni-
você pode pedir ao Departamento de Polícia Federal mo de 9% e um máximo de 15%, de 2000 até 2004.
que traga aquele indivíduo que foi convocado para a Esse acordo que se está ensaiando, nós que estamos
Comissão, mesmo que seja preso. Portanto, eu tam - aqui e que defendemos a saúde Publica brasileira não
bém não vejo nenhum constrangimento. Não sei se podemos aceitar. Precisamos ir ao plenário e falar
há alguma ilegalidade em já imediatamente todos para os nossos Líderes. De que forma eles querem fa-
aqueles que forem ser convidados, em vez de serem zer? Aplicando a desvinculação da receita da União,
convidados, que sejam convocados. O que nós pode- que é de 20%, que o Governo da União precisa, fa-
ríamos, em uma convocação, é que se for adiada a zendo isso também para os Estados e Municípios, to-
pedido, por algum motivo, inclusive de saúde, aquela mando da saúde 20% a partir do ano que vem e to-
convocação, eu acho que teria que ser ouvida a Co- mando da educação 18%. Nós temos 15 milhões de
missão, o que não acontece no caso do convite. Eu analfabetos. A metade dos jovens, meu caro Depu-
não tenho nenhum impedimento nisso. Só há uma in- tado Tuma, está fora do 20 grau. Não é muito, não. E
terpretação de foro legal no caso de processo penal, da saúde nem se fala. Eu não acredito que o Gover-
onde, nas coisas em que a Lei das CPls é falha, se re- no Lula vai patrocinar essa traição. Eu vou estar en-
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caminhando um requerimento amanhã para ouvir o
Relator, Deputado Virgílio, da Comissão de Refor
ma Tributária. Nós todos precisamos reagir, em
nome da saúde Publica e da educação. Muito obriga
do pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Bern, eu quero só... Em primeiro lugar, eu
acho que o alerta que o Deputàdo Perondi faz é um
alerta importante. Eu,.particularmente, já expressei a
ele a. minha posição pessoal contrária aum movimen
to como esse, mas eu queria, como Presidente, fazer
um apelo ao demais colegas que vão usar a palavra
agora de, feito esse alerta, adequado para o momen
to, que.nós voltássemos aqui para a nossa pauta.
Deputado Biscaia; depois, Deputado Murad.

O.·. SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Sr. Presidente, o assunto escapou um
pouco.à nossapauta de discussão, mas, diante da ve
ementemanifestação do Deputado Darcísio Perondi,
agente tem que fazer uma manifestação acerca do
tema.Q Deputado Perondi acho que está se anteci
pando àqui!oque foi. revelado pela imprensa no dia de
hoje cOrno sendo uma reivindicação dos Governado·
res de Estado para a desvinculação de algumasrece
itas, em nível.estadual, a exemplo do que acontece
com a UNIÃO, com a DRU. Eu não tiro razão da argu
mentaçªo. Acho que todos nós estamos de. acordo
com a vinculação de reCeitas à Saúde e à Educação.
Agora, Çfa maneira como a questãqfoi colocada... Não
é o Pre.sidenteLula. O Presidente Lula tem compro
missos9?m a Nação brasileira, com o povo brasileiro,
e. os cumprirá da forma adequada. ·Está buscando
dentrodeum ent~mdimentoe o consenso com os Go
vernadofesd.e.~s;t~doe a reivindicação tem que estar
muitocl~ra; foi fei~a .pelos. Govef~adores, inclusive,
peloGo~ernadordoRio Grande do Sul,. Estado aqui
repr6$eritado pelo Reputado Darcísio Perondi. É esta
a observação •• quetem·de ser feita.

OSR. PRESIDENTE (Qeputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Deputado Biscaia. Deputado Jamil
Murad.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados da CPI que investiga irregulari
dade$nCl~planosde saúde, é de deixar qualquer um
indignado quando, em plena vigência da. CPI, nós ob
servamos planos de saúde ignorandoa lei, ignorando
o Parlarnento e esta Comissão e.cometendo abusos.
Eu reyebiurntelefonemadafamília de uma profissio
nal que tinha um plano de saúde, está com um novo
planod~s;l3:úde, porque o anterior teve algum proble·
ma econ~mico.Depois de quatro meses e meio, a mu
lher chegou at;lrn hospital de bom padrão, em São

Paulo, e os médicos falaram: "Ela precisa internar". A
Administração do plano falou: "Não, não vai internar,
porque com quatro meses e meio não pode ser inter
nada". Ela acabou sendo internada. O diagnóstico era
meningite. Ela está em estado grave, está Ila UTI, e
assim mesmo esse plano, que tem certa fama, tem
grande divulgação no nosso País, continuou pressio
nando a família. Queria um cheque de 30 mil reais. A
família não tinha esse cheque. E, felizmente, eles
conseguiram uma liminar, que saiu ontem. Consegui
ramuma Iimina.r para impedir esse crime contra a pa
ciente. E eles procuraram no Hospital das Clínicas e
no Hospital Emílio Ribas, que são hospitais públicos,
se arrumavam va.ga para transferir a paciehte. QUer
dizer, a cláusula· de emergência foi c1aramentedes
respeitada pela vontade do plano e precisou a inter
venção doJudiciário para impor o direito dessa con
sumidora do plano de saúde, dessa paciente. ·Eu gos
taria de propor à CPI que fôssemos a São Paulo verifi
car esse caso concreto. Eu não citei nomes nem do
plano, nem da paciente, nem do hospital, porque a
paciente está na uno Consultei o irmão dapaciente.
Ele tem relatório médico, tem a liminar. E ele falou:
"Eu estou à disposiçãoda CPL Só quero que não pre
judiquea min~airmã,queaindanãopodereceber ne
nhuma visita nE~steinstante"etc. Mas euachoque nós
teríamos quetomarum~atitude. A.CPI.não é apenas
para ouvir aCl3:demicamente~epoimentos,mas é para
agir e,emtorno de alguns Casos exemplares, a Qente
colocarum freio;urn basta nesse crime contrao povo.

OSR.PRESIDENTE (Deputa.dc) Henrique Fon
tana) - DeputadoJamU,nósvambs ouvir oDeputado
Dr. Benedito Dias, quetinhapedidoapa~avra,eeu já
vou encaminhara sqlicitaçãoqueV.Exa. faz.

O SR. DEPUTADO DR. BENEDITO DIAS - Sr.
Presidente, Relat()r, colegas, a CPI dos Planos de
Saúde tem um pap~tdegrandeimportância no senti
do de tentar moraH:laresse tipo d~atendimento.Eu
acho que uma das.cois;as que mai~íJtingema popula
ção é quandc) você assina .urnCQt1~ratô",que na hora
daassinaturad?c?rtra~()existe!JwaJegra, e que é
escondida <:J0usuári(),q~eqyandoeleprecisa ele re
almentEl.cai n<;,rElalidade.e vêasg.rli\r)de~ dificuldades
que existem.. Isso é.not<srio em qual9uerplan?de saú
dedessesaL. Para .vocêconsEl9Uir urntratamento
num local ondEloseu~laflo desaúd~n~oéamatriz,
ou seja, de um E$tadoparaoutro,iaqificu1dade é mui
to grande - em todoso~plano~,Yoq'~podevernopla

no de maior reIevância.ern nívelbrasileiro,éamesma
coisa, a· dificuldade. sempre eXiste.•• Efltão, eu. acho
que nós temos um· papel muitoimpotll3lqte .aqui na
CPI. Não é o de julgar e incriminar os planos de saú-
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de. Eu acho que eles têm que cumprir o papel deles, e
a sociedade exige isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Então, nós vamos voltar para a votação do
Item 5. Antes disso, eu gostaria, então, de determinar,
como Presidente da CPI, se a linguagem correta for
essa, ou sugerir, para usar uma linguagem que me
agrada mais, ao Deputado Jamil Murad, que foi pro
curado por essa família, a algum outro Deputado, evi
dentemente, que queira acompanhar, para que nós
façamos, em nome da CPI, uma diligência específica
para este caso. Eu também entendo que casos e si
tuações que se tornam exemplares - infelizmente,
pelo aspecto negativo - contribuem, sim, para a com
preensão do que nós estamos aqui debatendo e diag
nosticando, até porque a população nos procura. E
esse caso, pela descrição que V.Exa. fez, merece,
sim, uma diligência no local, e que V.Exa. solicite des
sa família todos os documentos necessários para que
esse caso documentado possa fazer parte da nossa
CPI. E se algum outro colega componente da CPI qui
ser acompanhar essa diligência, é importante que
acompanhe. Estou vendo que o Deputado Robson
Tuma também tem disposição. Então, está também
designado o Deputado Robson Tuma, junto com o
Deputado Jamil Murad. Vamos votar, então, o Item 5,
levando em conta a questão de ordem feita pelo nos
so Relator, que altera a palavra "requer" para "requisi
tar" e introduz o prazo de 10 dias para que essa requi
sição seja para o cumprimento. Inclusive, a nossa Se
cretária já lembrava que ela tem feito isso automatica
mente nos outros requerimentos.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Foram
10 ou foram 15?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Dez dias, nós temos usado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, já
aproveito, Sr. Presidente, para reclamar que os reque
rimentos que nós aprovamos aqui, e que já passaram
mais de 15, e não de 10, ou seja, já passou, inclusive,
do período provável de prorrogação que às vezes é
ou não permitido pelo Presidente, não foram cumpri
dos. É só olhar essas datas, se bateram esses 10
dias, porque aqueles que teriam que mandar têm que
ser responsabilizados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Sim, mas nós tivemos algumas dificuldades,
ainda, operacionais, Deputado Robson Tuma, por
conta da nossa CPI.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Da data
em que saiu o requerimento, não da data da aprova
ção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Isso. Da data em que saiu, não da data em que
foi votado. Perfeito. Então, se...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Mas que
dos próximos saiam... a data comece a contar do dia
seguinte ao da aprovação para que não...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Perfeito. Isto porque aquele requerimento 
esclarece a nossa Secretária, representando a equi
pe permanente da nossa CPI-, especialmente aque
le requerimento de caráter mais abrangente que foi
aprovado, de autoria de V.Exa., que é a busca de ca
sos e reclamações em todos os PROCONs, Dele
gacias de Defesa do Consumidor etc., demandou,
primeiro, uma pesquisa de parte da CPI dos endere
ços e de todas as estruturas para depois poder elabo
rar todos os ofícios, sendo que alguns eu inclusive aca
bo de assinar há poucos minutos. O Deputado Max Ro
senmann solicita um esclarecimento antes da votação
do Item 5, ou podemos votar o Item 5 depois...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Pode votar
o Item 5. Em seguida gostaria que voltasse ao Item 2.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fonta
na) - Perfeito. Com certeza. Esse é o nosso objetivo.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, eu gostaria de defender o Item 1.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Também depois nós vamos voltar. Então nós
vamos agora votar o Item 5. E, com a chegada dos
Deputados, o autor ou quem represente o autor, nós
vamos voltar para os itens iniciais. Então, em votação
o Item 5 da pauta.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON
Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Pois não. O Deputado Roberto Jefferson tem a
palavra para encaminhar.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON - O
Item 5 não está atendido no Item 6? Porque a Agência
Nacional de Saúde tem todas essas planilhas que nós
estamos pedindo às empresas. O Item 5 diz assim: ''O
Sr. Mário Heringer requer a todos os planos de saúde,
empresas seguradoras e cooperativas planilha de cus
tos, solicitação de reajustes com índices autorizados".
Aí, embaixo diz: "Requer à Agência Nacional de Saúde
que encaminhe essa planilha de custos apresentada.. :'.
É a mesma coisa. Essa planilha de custos das empre-
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sas vai para a Agência Nacional de Saúde. Só para sim- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
plificar, Sr. Presidente. Se a Agência... tana)- Está ótimo. Então, resolvido este item, passa-

o SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Pela or- mos ao Item 2da pauta. O autor se encontrapresente.
dem, Sr. Presidente. O Deputado Max Rosenmann requer seja convidado

O SR. PRESIDENTE. (Deputado Henrique Fon- o Presidente da Federação Nacional das Empresas
tana) - Só um pouquinho. Feito o encaminhamento do de Seguros Privados e de Capitalização - FENASEG,
Deputado Roberto Jefferson... João Elísio Ferraz de Campos, para prestar informa-

o SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON - ções sobre as operações do seguro-saúde. Com a
O sexto supriria o 5. palavra o autor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
tana) - Isto. Há, pelo jeito, a vontade do autor do re- Presidente, Srs. Deputados, eu acho que nos, dentro
querimento ou, primeiro, do Deputado Jamil Murad e de umaCPI, temos que distanciar bem o que vem a
depois do autor do requerimento, antes que coloque- ser investigação de colaboração, porque às vezes a
mos~m votação. gente convida uma pessoa que vem trazer a sua ex-

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Eu não sei periência ou trazer informações, vem trazer colabora-
o grau deorganização da Agência Nacional de Saú- ção até para que a gente entenda mais o assunto que
de. Isso é, inclusive, motivo de .estudo da própria CPI. nós estamos tratando, que é de uma importância na-
Portanto, eu acho que não anula o pedido às próprias cional, é importantíssimo. Então, eu não quero abrir
empresas, porque a Agência Nacional de Saúde, mão da palavra "convidado", porque a palavra "convo-
para mim, hoje, é uma interrogação. cadd' tem um aspecto um pouco de réu, a pessoa que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- é convocada vem meio arrastada, ao passo que uma
tana) - DeputadbMário Heringer. pessoa convidada vem normalmente; O João Elísio

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Bem, Ferraz de Campos foi o Governador doParaná, é uma
o Jarnil resumiu. É basicamente isto: eu quero fazer pessoanotável, uma pessoa ilibada, eu diria, da mais
uma comparação de informações nas origens. alta categoria. E ele é que tomou a inicíativade me so-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- licitar. Eu com muito orgulho posso dizer que eu estou
tana) - Perfeito. Então, está mantido o requerimento. convocando ele a pedido dele mesmo. Eu não estou...
Houve •uma interpretação expressa pelo Deputado aqui não setréitade uma convocação espúl"ia ou qual-
RoberJo Jeffer~n. O autor mantém,. tem uma visão quer coisa,quer dizer, é uma colaboração, é umapes-
de que OS dois têm significado. Então, em votação o soa que vem aquiete coração aberto para nos ensinar
Item 5 da pauta. Os Deputados que aprovam, porfa- aquilo que nós quisermos perguntar. Então, eu gosta-
vor, permaneçam como ~e encontram. ria que fosse mantida essa questão doconvidado .e

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON - gostaria de pedir ao Presidente, se for possível, o se-
O meu voto é contra, Sr. Presidente. guinte - aí depende dos outros -: quando se faz uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- convocação. na terça de manhã,· eu, pelo menos, eu
tana) - Aprovado, contra os votos do Deputado Ro- tenho muita dificuldade, porque noParaná, principal-
berto Jefferson edo DeputadoMax Rosenmann. Pas- mente nessa regi~odoinverno, nessaépocado inver-
samos ao Item 1 da pauta. Requerimento do Deputa- no, os nossos aviões não estão sa,indode manhã por
do BispoWandervaJ para que seja convidada a Presi- causa do tempo nublado. Então, nósnãbtemos condi-
dente do IDEe, Marifena Lazzarini, para prestar infor- ções, eu não tenho .condições. E .eu só gostaria que
mações sobre o tratamento dispensado pelos planos as convocações...
de saúde aos contratantes dos serviços por eles pres- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
tados.Eudeclaro, nobre Deputado, prejudicado este tana) - Perfeito.
requerimento, em decorrência da aprovação do Re- O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- ...não
querimento nO 16, de 2003, do Sr. Deputado Dr. Rosi- fossem mais de manhã, como ocorreu recentemente
nha, nó dia 24 de junho, com a mesma finalidade. E o e que me deu uma desnorteada. Eu não quis faltar e...
IDEC, inclusive, já está previsto de estar aqui na nos- Então, que fosse sempre à tarde. É só isso. Agora, é
sa Comissão na próxima terça-feira. claro que isso e da minha comodidade, eu respeito se

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Está óti- vocês quiserem diferente, porque eu sou minoria nis-
mo, está aprovado. so, está bom? Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- da pauta, também do Bispo Wanderval, e não prejudi-
tana) - Está bem. Nas terças-feiras temos feito sem- cado desta vez. Requer seja solicitado à Secretaria
pre à tarde, não é? de Comunicação da Câmara dos Deputados que in-

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas forme aos meios de comunicação que cobrem os tra-
houve uma convocação para as 11 horas da manhã. balhos desta Casa que a população poderá se utilizar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- do serviço oaoo para informar, denunciar e esclarecer
tana) - Que foi uma quinta-feira, se não me engano. assuntos atinentes a esta CPI. Com a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi-
acho que foi terça. dente, eu acho pertinente, porque a divulgação é mui-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- to importante para esclarecimento e para também sa-
tana) - Uma quinta-feira, porque a gente tem procura- ber do que sente a população e do que está se pas-
do... Mas isso a gente vê melhor. sando com a população de um modo geral e que é

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN _ pertinente a esta CPI investigar. Então, eu gostaria de
Então, é como eu estou dizendo: eu me sinto minoria. defender o requerimento do Bispo Wanderval e gos-
Eu pensei que era... taria também de contar com a solidariedade dos pa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- res aqui, porque toda informação que chegar até nós
tana) _ Não. filtrada pode ser importante para esta CPI. E nós po

demos contar simplesmente aqui, com certeza, com
O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...terça. os órgãos de comunicação da Casa e também com a
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- Voz do Brasil. Fora disso, só com a boa vontade dos

tana) - Mas a para próxima terça está mantida para a nobres jornalistas. Muito obrigado.
tarde, normal. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Se foi tana) - Muito bém. Não havendo mais quem queira
quinta, eu estou enganado. Obrigado. discutir, coloco em votação o Item 4 da pauta. Não ha-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- vendo sinalização de quem queira encaminhar, em
tana) - Perfeito. Então, não havendo mais quem quei- votação. Aquéles que o aprovam permaneçam como
ra usar a palavra, coloco então em votação o Item 2 se encontram. (Pausa.) Aprovado.
da pauta. Não havendo quem queira encaminhar, em O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. Pre-
votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado o Item2 da pauta. Item sidente, a título de esclarecimento: nós estamos aqui
3. Também requerimento do Deputado Bispo Wan- numa CPI e eu também estou aprendendo muita coisa.
derval. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA- Esse está tana) - Pois não.
prejudicado. O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- Bispo Wanderval solicita a lista das empresas de pla-
tana) - Esse parece que também está. Estão com nos de saúde. E eu pergunto: é crime uma pessoa ter
azar aqui os requerimentos do nosso Deputado Bispo um plano de saúde não registrado nacionalmente?
Wanderval. Vamos ler. Item 3: "Requer seja enviado Isso é crime, é irregularidade?
ofício à Agência Nacional de Saúde solicitando a rela- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
ção de empresas e instituições privadas de planos de tana) - É.
saúde que têm registro naquela autarquia, contendo O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E não
o nome da empresa, o responsável, numero de regis- tem quem possa nos fornecer se alguma dessas em-
tro (lnintelígível.), CGC e telefone". Então, já houve o presas continua funcionando irregularmente? Porque
Requerimento n° 4, que foi aprovado em 12 de junho, se a Polícia Federal... Eu não...
do Deputado Robson Tuma. E eu informo aos mem- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
bros da CPI, inclusive, que essa relação já está dispo- tana) - A minha leitura, nobre Deputado Max Rosen-
nível para todos os membros da CPI; já está na Se- mann, é que...
cretaria da CPI. O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É muito gostaria de saber se existem empresas falsas.
grande? O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- tana) - ...de posse dessa lista, qualquer Deputado
tana) - Então, prejudicado o Item 3 da pauta. Item 4 poderá, eventualmente...



o SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Eu
faço...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Desculpe, Relator, só para colocar aqui...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu
gostaria dáopinião deVExa.
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O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - (Inau- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
dível.) Será que o Governo já não tem... (ininteJigível). tana) - ...que, na minha opinião, Deputado Max Ro-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon" senmann, o objetivo de termos essa lista completa é
tana) - Desli.gou... múltiplo dentro da CPI, tanto para se fazer um diag-

O SR. DEPUTADO DARCISIO PERONDI- Seu nósticode compreensão para os Deputadosde quan-
microfone está desligado, Deputado. tos planos existem, quantos estão em tal e qual local,

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Se elle variáveis que nos ajudam com essa relação. É
nós pedirmos a essa entidade do Ministério da Saúde evidente que o sentido inverso, ou seja, se algum pla-
que faz o acompanhamento, eles poderiam já nos no está estabelecido sem registro, só poderá vir ao
adiantar casos concretos porque senão, até nós des- conhecimento da CPI por denúncias ou pela investi-
cobrirmos os... eu acho que nós vamos perder tempo. gação de algum Deputado ou coisa do gênero. É
Nós precisamos saber se existe de verdade isso. óbvio que o requerimento em si que foi aprovado e a

(Intervenção inaudível.) relação fornecida não têm relaçãodireta com isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN.- Nós

tana) - Essa.... Não, mas eu acho que V.Exa... Eu es- podemos ir lá efechar esse plano, se é que é irregular.
tou até dialogando com o Deputado Max Rosenmann, O· SR. PRESIDENTE. (Deputado Henrique Fon-
porque ele pediu esclarecimento,.. tana) - Até isso pode acontecer.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Por- O SR. DEPUTADO NELSON MEUBER - Presi-
que às vezes, às vezes não é... dente, eu...

OS~.PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
tana)- ...mas não é referente ao requerimento que tana) - Nós vamos passar a palavra aqui ao Depu-
estamos votando, não~? tado Ribamar, nosso Relator.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN _ Mas O SR. DEPUTADO NELSON MEUBER"""' Mas é
é no sentidO objetivo... uma questão de ordem sobre isso, Sr. Pwesidente.

OSRPRESIDJ:NTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO DR.RIBAMARALVES- Eu
tana) -Isso, isso, isso. só gostaria dé esclateceL..

O SR. DJ:PUTADO MAX ROSENMANN _ O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fonta-
...porque, por eXemplo, vamos supor que a Santa na) - Só um minutinho, DeputadoNelson, ,eu já lhe con-
Casa de Curitiba, que é uma entidade ilibada, tudo, cedo aqui a palavra para asua questão de ordem. Va-
de repente faz um plano de saúde com a maior boa mos só ouvir o n()sso Relator e já lhe pa$so a palavra.
vontade, más irregular; Pode acontecer. Então, é isso O SR. DEPUTADODR..RIBAMAR ALVES - No
que euq4ero saber,se já existe... questionamento do Deputado Max Rosenmann, eu

O.sFt PRES.JDENTE (Deputado Henrique Fon- participei da abertura do Fórum de Saúde Suplemen-
tana) - Pode.~e fato, nós não temos nenhuma infor- tar, promovido pelo Ministério da Saúde, em que falou
mação eeuacredito, Deputado,que essa... o Ministro, falou o representante dosprestadores, que

O.SR.DEPLJTADO MAX ROSENMANN _ Mas são os hospitais, e também orepresetltantedas.ope-
a denúnçiaé feitaerTl algum lugar. radoras. E todos foram un&nimes, e a Agência Nacio-

O SfJ. PREsiDENTE (Deputado Henrique Fon- nal de Saúde está aqui representada pela Assessoria
tana) ... Não, não. da Agência Naciqnalde Saúde, a Ora. Dagmar, e ela

O$A.DEPUtADO DR. RIBAMAR ALVES _ pode corroborar isso para nós aQora.: não existe no
Pela ordém, Sr. Presidente. Brasil nenhumplanoJegistra<:io. Ainda nenhum plano

()~R; PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- de saúde, até hoje, nenhuma operadora tem ainda o
tana) ~E ... Vamos passar a palavra ao nosso Rela- seu registr? definitivo,consigna.do pela Agência Naci-
tor... onal de Saúde, segu~do()s.comentáriosque foram

obtidos no Fórum de Saúde Complementar. O que ele
está pedindo aqUi é que seja.,.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Se
não têm o registro,. el1tãooque...

(Intervenção inaudfve/.)
O SR. DEPUTADODR. RIBAMAR ALVES

Não, nós estamos votando aqui o Requerimento n° 4.
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o SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O n°
3 está dizendo assim: que nos mandem aqueles...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fonta
na) - O Requerimento nO 3 já passou, Deputado Max.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES 
Não, esse já passou, já foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Já foi aprovado em outra sessão e já está até
atendido.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sim,
mas se ninguém tem registro e nós estamos pedindo
quem tem registro...

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES 
Registro definitivo. Não tem nenhum com registro de
finitivo, mas existem pedidos provisórios, definitivo
acho que não existe nenhum. Então, os pedidos provi
sórios, esses provisórios existem quase todos. Há al
guns planos de saúde que não deram entrada e vivem
à mercê ou vivem à margem da lei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fonta
na) - Deputado Nelson.. Só um minutando, Deputado...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas
eu estou debatendo o assunto com o Relator. Eu acho
que é importante, a matéria é de grande importância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Pois não, a Presidência...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Além
de nós estarmos aprovando o requerimento, acho
que tem assuntos aqui que surgem e que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) - Pois não, é que, como o Deputado...
O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Veja

bem: agora...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) - ...Nelson me pediu a palavra para uma ques
tão de ordem, não sei se é sobre o mesmo assunto.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É do
mesmo assunto. E eu estou perguntando o seguinte:
se, porventura, não tem registro e todos estão em pro
visório por que não tem lei que preveja ou é.um proto
colo que não chega a lugar nenhum porque não exis
te uma forma de... um gabarito para a gente saber se
alguém pode ser legal, se todos estão irregulares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Só um minutinho, Relator. Nós não vamos
aqui fazer um diálogo.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES
Certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Nós vamos ouvir o Deputado Nelson Meurer,
que pediu a palavra

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Presi
dente, agora fiquei meio confuso de saber do nosso
Relator que não existe plano de saúde regulamenta
do no País. Então, não sei o que nós estamos fazendo
aqui.

(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - É uma

situação que fiquei agora meio confuso sobre isso
aqui. Agora, eu quero informar, quando falaram da ile
galidade, porque a partir de agora o plano de saúde,
tudo está ilegal, ficou meio fora de conotação a per
gunta que eu ia fazer. No País, principalmente na mi
nha região, no sudoeste do Paraná, têm muitos hospi
tais que têm um consórcio, que adotam consórcio en
tre os seus clientes para poder dar um atendimento,
vamos dizer, naquele hospital, sob determinadas situ
ações de saúde. Isso aí eu acho que não tem nada ile
gal, eu acho que tem uma situação aí talvez até mais
regular do que a dos planos de saúde, porque falou o
Relator que não existe plano de saúde regulamenta
do no País. Então, aí fiquei meio...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, pela ordem para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Só um minutinho, Deputado Robson Tuma.
Primeiro a Presidência vai ler um artigo da lei que re
gulamentou os planos de saúde e pode ser que esse
artigo esclareça as dúvidas para que a gente, se foro
caso, ganhe aqui em agilidade. O art. 19 da lei que re
gulamenta os planos de saúde determina, no seu §
1°: "Até que sejam expedidas as normas de registro,
serão mantidos registros provisórios das empresas e
dos produtos na Agência Nacional de Saúde, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou opera
ção dos produtos a que alude o caput a partir de 2 de
janeiro de 99". Parágrafo 2° "Para o registro provisó
rio, as operadoras ou administradoras dos produtos a
que alude o caput deverão apresentar à Agência Na
cional de Saúde as informações requeridas e os se
guintes documentos, independente de outros que ve
nham a ser exigidos". E aí segue a lista de documen
tos. Então, a situação hoje...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) - Essa lei é ...
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É a Lei n°

9.656.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Sr. Presi-
tana) - ...de junho de 98. Então, o que talvez mereça dente, este debate aqui é um demonstrativo dos moti-
análise num determinado momento de parte da nos- vos que levaram \f.Exa. a pedir a instalação desta CPI.
sa CPI, mas, é evidente, sugiro que não seja agora, Quer dizer, os planos de saúde usam e abusam da
até porque temos uma série de requerimentos aapre- boa-fé da população, dos pacientes, daqueles que
ciar, é por que está havendo tanta demorapara o cha- compram os planos. Usam e abusam. Quer dizer, o
mado registro definitivo. Mas é evidente que nós esta- Presidente do Conselho Federal de Medicina, na se-
mos aqui lidando e trabalhando sobre um tema de mana passada, relatou que é alegada a provisorieda-
empresas que estão registradas na Agência através de para que os planos não cumpram determinados
do seu registro provisório. Em permanecendo alguma compromissos com o consumidor, com o paciente.
necessidade de questão de ordem, eu passo a pala- Além disso, nem todos os planos estão registrados,
vra ao DeputadoHobsonTuma. existem estatísticas falando que metade dos planos

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Sr. Presi- que existem não têm registro, nem mesmo provisório.
Quer diZer, no meu entender, se um vendedor de ca

dente, só para esclarecer o Deputado, porque eu
acho que está tendo um mal-entendido. O Item 3 foi chorro-quente é obrigado a ter um registro na prefei-

tura, por que um determinado plano, um determinado
dado por prejudicado porque, na outra reunião, em hospital ou uma determinada entidade que presta as-
outra reunião, foi aprovado um requerimento de mi - sistêncianão vai ter o seu registro? Ele tem que ter o
nha autoria que, na época, era o Item 4, se não me registro de alguma forma, porque senão fica a venda
engano, da pauta anterior, que fala exatamente do d· d - de um pro uto que nao tem na a que regulamente o
mesmo assunto: as empresas são, sim, obrigadas cumprimento das obrigações bilaterais.. Quer dizer,
pela Lei n° 9.656 a terregistros. Só que a lei lhes fa - para proteger o paciente, nós precisamosque todos
culta trabalharem. com o registro já provisório..Eles tenham obrigação junto ao Poder Público, junto às
entram, têm o registro provisório, começam a traba- instituiçÕes que regulamentam... Agora, .aAgência
Ihar imediatamente.· O quehós queremos, entre ou- Nacional de Saúde, para mim, precisa agir mais. Eu
trascoisas:primeiro, saber exatamente quais as em- acho que está certa aquela reclamação do Presiden-
presas que existem regulare oficialmente no País. te da Republica, Luiz Inácio l,.ula daSilva, quando fa-

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Pela or- lou que fOram feitas mudanças jurídicas.no País que
demo deram uma certaautonomia, terceirizando o Poder da

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Segun- RePublica, delegando a 3,4,5 diretores nomeados
do, se ainda está em se transformar em definitivo o re- pelo Presidente anterior a tomada dedec>i$ões monu-
querimento e havendo nesta Comissão a comprova- mentais. Neste caso aqui, a Agência. Nacional de
ção de algum tipo de irregularidade, podemos ajudar Saúde cuida apenas da fiscalização de 23 bilhões de
a Agência para negar esse registro e já cancelar o re- reais anuais, só isso.
gistro provisório. E,também, a.nalisar dentro da Agên- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
cia e saberpor que os pedidos de registro têm demo- tana) - Deputado Arnaldo Faria de Sá.
rado tanto aponto de causar, inclusive, essa estra- O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ -
nheza de todos os Parlamentares, criando até a dúvi- Sr. Presidente, eu acho que seria necessário o proce-
da da necessidade ou não. dimento que já foi adotado ernoutras CPls: o Relator

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD _ Pela or- fazer a apreciação prévia dos requerimentos paraevi-
dem, Presidente. tar que a gente fique nessa discussão desnecessária,

O SR•. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Então, inclusive, tendo esse cuidado de juntaralguns reque-
entre outros, esse é um dos motivos... esses são al- rimentos, ele mesmo assumir a proposição, corrigir.

Aqui está tendo requerimento convocando um plano
guns dos mptivos da importância desse requerimen- de saúde e não convocando outro; convocando uma
to, quejá foi yotado no passado. seguradora, não conv()Cando outra. Eeu vou ser prá-

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - tico, eu vou votar contra porque, a partir do momento
Sr. Presidei")te. A·em que voee vota a convocação de um plano ou de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- uma seguradora, dá a impressão que as outras que
tana) - DeputadoJamil Murad, pela ordem. Depois, não foramconvocadas são legais, e.essas são ilegais
Deputado Arnaldo, Com o apelo da Presidência para ou têm suspeitas. Ou convocamos todas, ou então...
a gente tentar vencer esse tema para poder... todos os planos, todas as seguradoras, porque se tem
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requerimento convocando uma seguradora e deixan
do outras de fora; convocando um plano e deixando
outros de fora... Então, acho que o Relator poderia
sistematizar isso, elencar quais são os planos que de
vem ser convocados, convocar o conjunto dos planos;
quais as seguradoras devem ser convocadas, o con
junto das seguradoras; porque da forma... vamos ficar
discutindo aqui requerimento dessa ou daquela... vá
rios requerimentos, não é um... requerimentos saltea
dos, convoca o plano tal, não convoca o plano tal;
convoca a seguradora tal, não convoca a seguradora
tal... Acho que tem que ter um procedimento, e quem
pode fazer o procedimento é o Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Está ótimo. Eu sei que tem o Deputado Almir,
que pediu a palavra,. o Deputado Mário. A Mesa aqui
tenta, naquele que é seu papel, que é de tentativa só,
porque sempre é o Plenário que comanda o anda
mento da coisa. Nós estamos aqui votando... votamos
e aprovamos o Requerimento n° 4, o n° 5 já está... e
iríamos para o Item 6, quando entrou um debate a
respeito do chamado registro permanente e/ou regis
tro provisório que, pelas falas feitas até agora, de
monstra ser um dos itens sobre os quais, provavel
mente, a CPI deverá se debruçar. Para pedir informa
ções a esse respeito eu sugiro - evidentemente, a
única forma é a gente dar formalidade a isso - que al
gum Deputado interessado em fazer essa checa
gem... Eu até li de novo e vou ler aqui para os colegas
Deputados o art. 19 da lei, quando foi votada, da Lei
n° 9.656, que diz o seguinte: "Para requerer autoriza
ção definitiva de funcionamento, as pessoas jurídicas
que já atuavam como operadoras (Ininteligível.) dos
produtos que tratam o inciso I do § 1° do art. 1° terão
prazo de 180 dias, a partir da Publicação da regula
mentação específica pela ANS". Então, é evidente
que aqui há um artigo sobre o qual restam dúvidas a
diversos membros da CPI se ele está ou não sendo
cumprido. Mas a minha sugestão é de que, se os cole
gas aceitarem aqui, é que nós avancemos nos reque
rimentos, enquanto aqueles que estão interessados
nessa investigação talvez pensem e formulem um tipo
de requerimento que permita à CPI encontrar os da
dos para verificar se a lei está ou não sendo cumprida
no que diz respeito a este art. 19, dos registros. Feita
esta tentativa aqui de evolução na pauta, eu indago
se existe ainda alguma questão de ordem neste tema.
Deputado Almir.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, eu concordo com V.Exa. que se deve avançar
sim. Agora, é óbvio também que, quando se convoca
uma ou outra seguradora, um ou outro plano de saú-

de, o Parlamentar que convocou tem em mente algu
ma coisa, tem um idéia do que fazer e por que está
convocando, e eu acho que isso deve ser respeitado.
E se convocarmos todos, conforme foi sugerido, ou
nenhum, é óbvio que isso vai prejudicar o andamento
daCPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado. Então...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Eu não disse todos ou nenhum, eu disse que o Rela
tor sugerisse a relação dos planos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - É que daqui a pouquinho esse requerimento
vai entrar em pauta. Por enquanto, o requerimento
não entrou em pauta ainda, é só um aquecimento, na
verdade, do debate em torno desse requerimento.
Então, nós vamos passar ao Item 6 da pauta. Depu
tado Max Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu
não quero atrapalhar o bom andamento. Estou aqui
para votare para ser prático. O que não podemos é fi
car perdendo tempo, quer dizer, se tem BRADESCO
Nacional, não se vai convidar o BRADESCO de Santa
Catarina ou o BRADESCO do Rio Grande do Sul. Só
falta ficarem chovendo no molhado aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Está bem. Então, Item 6 da pauta: Requeri
mento nO 26, de 2003, do Deputado Mário Heringer,
que requer seja solicitada à Agência Nacional de Sa
úde Suplementar que encaminhe a esta CPI todas as
planilhas de custos apresentadas pelo planos de saú
de e empresas seguradoras na área de saúde. Em
discussão.

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Mário.

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER ~ ...eu
gostaria de acrescentar aqui "cooperativas".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Cooperativas. Não havendo quem queira dis
cutir, em votação. Não havendo quem queira encami
nhar, em votação. Os Deputados que o aprovam per
maneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Item 7
da pauta, também do Deputado Mário Heringer, que
requer seja solicitado à ANS - Agência Nacional de
Saúde Suplementar que encaminhe a esta CPI as ta
belas de preços pagos aos prestadores da área de
saúde. Em discussão. (Pausa.) Não havendo quem
queira discutir, em votação. Não havendo quem quei
ra encaminhar, os Deputados que concordam com a
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aprovação do requerimento permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Item 8.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Eu quero
me inscrever, Sr. Presidente, no Item 8.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Item 8 - já acolhendo preliminarmente a ins
crição do Deputado Robson Tuma -, do Deputado
Mário Heringer, que requer seja solicitado à Agencia
Nacional de Saúde Suplementar que apresente a
esta CPI os resultados financeiros das principais em
presas tomadoras de serviços médico-hospitalares:
Golden Cross, Amil...

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Sr.
Presidente.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - ...UNIMED, Sul América, BRADESCO, Dix,
CAARJ;- não sei, d6Hio de Janeiro, não sei... - Blue
Ufe, SAMCIL, MediaI e AMESP.

OSFt DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Com a palavra, ..

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Eu fiz
essaproposta e realmente eu concordo com o Depu
tado Arnaldo. Para que a gente não coloque aqui al
guém no panelão do inferno e outro no céu, eu sugiro
que agente peça à Agência Nacional de Saúde, pelo
menos para nos balizar, para dar um parãmetro para
a gente, que coloque aqui as 10 ou as 20 maiores em
presas do Brasil, sem citar nomes.

OSR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sem citar nomes!

OSFI-PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) -Mas eu, então, solicito, Deputado, dada... va
mos diZataí pelo menos uma...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA ~ Pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - ...uma pequena complexidade na redação
desse. requerimento, que V.Exa. faça uma redação
agora que altere esta.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não há
possibilidade de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana)..;. [)eputado Robson Tuma com a palavra e de
pois o Deputado Arnaldo.

O $R. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ou a
gente pede de t~dasou não pede. Não há possibilida
de dea .gente saber quais são as maiores. Nós não
estamos.• ; Exatamente, o que o senhor está pedindo

é o resultado das operações dessas empresas. A
gente só vai saber quais são as maiores na hora em
que esses resultados chegarem. Então, é impossível
a gente colocar as 20 maiores sem ter o resultado
operacional e econômico dessas empresas. Então,
ou se pede de todas ou não se pede. Eu sugiro que se
peça de todas, então, e pronto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Arnaldo e, depois, Deputado Sarai
va Felipe.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, acho que o autorjá entendeu a coloca
ção. E, a partir do momento em que o autor aceita a
colocação, .acho que dispensa qualquer....Ele retira
quaisquer nomes. Ele sópede para a Agência a infor
mação das maiores. Ele concordou, resolveu o pro
blema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Saraiva.

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Arnal
do, por favor. É só um adendo. É o seguinte: nós esta
mos falando em maiores aqui, mas temos que ter um
parãmetro para definir o que é maior.

O SR. DEPUTADO· MÁRIO HERINGER - Va
mos reconsiderar aqui...

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Mário,
eu gostaria de, antes de você fechar a questão, lem
brar o seguinte: nesse conceito de maiores eu posso
pensar: maior em quê: em termos de faturamento?
Maior em quê: em termos de número de usuários?
Maior em quê: em termos de lucratividade? Eu, por
exemplo, estou muito interessado nas maiores em re
lação ao número de usuários dessas agências. É. um
critério. Se isso não fechar da forma como eu acho
que deve ser,eu vou entrar comum pedido, ?uviu, Sr.
Presidente, vou entrar com 2 pedidos, agregar aqui 1
paraque nós consideremos, jáque a perspectiva des
ta CPI é a perspectiva do usuário, que consideremos
em relação a número de inscritos nesses planos·de
saúde. Eu acho que seria umbomparãrnetró. E outra
coisa é () seguinte: quando ele coloca aqui resultados
financeiros, eu vou entrar com um.pedido também,
porque eu gostaria de ter a movimentação bancária
dessas que nós selecionarmos aquLQuebrar o sigilo
e verificar a movimentação bancária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu me inscrevi tambémaql1i, antes de passar
a palavra ao proponente dorequerilTlento. Eu também
tenho uma certa dúvida, Deputado Mário, se nós não
deveríamos precisar melhor o reql1erimento na reda
ção no seguinte sentido, falarem resultadosfinancei-
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ros. O que é resultado financeiro? É o faturamento
dessas empresas? É o lucro ou o prejuízo que elas ti
veram a cada ano? É, de fato, solicitar formalmente o
balanço anual de cada uma dessas empresas? É soli
citar eventualmente a movimentação financeira de
um conjunto de empresas? Então, é evidente que o
requerimento está pautado e VExa. é que vai decidir
se o colocamos em votação. Porque sobre o outro
tema há consenso, como disse o Deputado Arnaldo,
de retirar o nome das empresas. Mas talvez fosse in
teressante dialogar com os Deputados que estão com
preocupações e fazem solicitações de mudança e
nós poderíamos ir seguindo a pauta enquanto - quem
sabe? - se refaz, eventualmente a redação para aten
der às preocupações do Deputado Saraiva Felipe e a
outras que foram apresentadas. Mas VExa. tem a
prerrogativa de decidir.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon"
tana) - Deputado Ribamar.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Eu
gostaria de solicitar ao Deputado Saraiva Felipe que
nós não levássemos a CPI para o lado da quebra de
sigilo bancário, até porque seria uma forma até de vir
a desmoralizá-Ia de imediato, já que não temos subsí
dios legais para podermos quebrar sigilo bancário de
ninguém, até agora. E, no momento em quepedirmos
quebra de sigilo bancário aqui, eles vão derrubar bem
ali no Judiciário, bem aqui, vizinho a nós. Então, preci
saríamos, primeiro, ter subsídios para depois, então,
no futuro, ver se vamos necessitar ou não da quebra
de sigilo bancário.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Excelên
cia, o Parlamentar tem o direito, se ele quiser. Porém,
aí uma questão em que todos os Parlamentares no
momento queiram apresentar requerimentos, fazer o
apelo de aguardar o momento oportuno, se há uma
questão... Todos, que é o que VExa. tem feito e está
fazendo agora, neste momento. Mas eu acho que é
perfeitamente de direito do Parlamentar pedir a que
bra do sigilo.

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELlPE- Só para
esclarecer, Robson, é o seguinte: o que nós discuti
mos aqui o tempo todo, fica essa discussão entre a
questão do equilíbrio e do desequilíbrio financeiro...
Por favor, Ribamar... Entre a questão do equilíbrio e
do desequilíbrio financeiro desses planos de saúde.
Então, é o seguinte: eu acho que nós não vamos es
clarecer isso discutindo por dentro planilhas de cus
tos. Pode ser que não seja este o momento, mas eu

acho que em algum momento nós poderemos atinar
com a necessidade de verificarmos a situação real.
Nós não vamos verificar por informações instituciona
is. Eu acho que a movimentação financeira - entrada,
saída - seria uma forma de nós termos uma idéia da
saúde financeira dessas empresas e como é que fica
a questão dos usuários e das reclamações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Nelson.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr.
Presidente, Sr. Relator, eu acho que nós... Foi instala
da esta CPI para nós analisarmos as possíveis irregu
laridades que vêm praticando os fundos de saúde. Eu
acho que nós estamos entrando aqui em requerimen
to, convocar as empresas de fundo de saúde, e esta
mos deixando o ponto fundamental para que nós te
nhamos aqui, vamos dizer, autoridade para discutir
essas futuras irregularidades. O que precisamos ter
em mãos aqui são os contratos, os diversos contratos
que esses fundos de saúde realizam com seus clien
tes. A partir desses contratos realizados com os fun
dos de saúde é que nós vamos poder analisar as pos
síveis irregularidades que estão sendo cometidas.
Sem a possibilidade de termos em mãos esses diver
sos contratos para analisar a carência, analisar os
serviços que estão colocados... Porque têm diversos
valores na assinatura desses contratos e estão ali ex
plícitos os serviços que são colocados à disposição
do cliente que analisou esse fundo de saúde. Então,
nós não podemos, no meu entendimento, estar aqui
convocando fundo de saúde, convocando qualquer
outra autoridade aqui presente se nós não conhece
mos a base, que é o contrato, que é aquele contrato
bilateral realizado entre as duas pessoas, as partes,
que deve ser lido, que deve ser analisado e que deve
concordar ou não antes de colocar a sua assinatura.
Então, nós temos, acima de tudo, de ter em mãos os
diversos tipos de contratos dos fundos de saúde com
os clientes desse fundo de saúde para, aí sim, a CPI
poder analisar as irregularidades ou as possíveis irre
gularidades ou não que venha cometendo o fundo de
saúde. Por isso, solicito aqui que seja analisado, e não
é requerimento, mas que o Presidente e o .Relator fa
çam chegar às mãos dos Parlamentares da CPI para
que, aí sim, nós possamos analisar esses contratos e
as possíveis irregularidades ou não e aí convocar es
sas empresas ou não, que estão cometendo essas ir
regularidades. É isso. Ouvi o nosso Parlamentar que
falou de um acontecimento, que foi conseguida até
uma liminar... Nós temos que analisar. Eu acho que
essa liminar que foi concedida foi bem para ver qual
era a carência que tinha essa pessoa que fez o plano
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de saúde, contribuiu e a Justiça teve que se utilizar de
uma liminar para obrigar o plano de saúde a dar o
atendimento. É ali, baseado naquele contrato, que
nós devemos analisar. Senão nós vamos aqui conver
sar coisas que não tenhamos autoridade, por exem
pio, para discutir o plano de saúde, vamos ver a conta,
quanto ganhou, se ganhou demais, vamos quebrar o
sigilo bancário e tudo, se nós não sabemos se teve ir
regularidade ou não? Nós temos que ter fundamento
para isso, para analisar. E por isso, na minha opinião,
nós precisamos ter em mãos os diversos contratos
que são utilizados, para ver, na realidade, se tem irre
gularidade ou não. Era isso o que queria falar.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA -Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - (Ininteligí
vel) para pedir para baixar o preço.

OSR.PRESIDENTE (Deputado Henrique Fonta
na) - O Deputado Biscaia pediu a palavra pela ordem.
Deputado Biscaia.Depois o Deputado Jamil Murad.

O SR. ..DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Sr. Presidente,Srs. Deputados, hoje nós
estamos não sei ~ena terceira ou quarta reunião des
ta Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão
Parlamentar de Inquérito é umaComissão de investi
gações. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu
assinalei sempre isso na CPI do Narcotráfico. Em
qualquer CPI, é muito importante que se trace uma li
nha de ação. Deferindo requerimentos, ampliando de
uma forma descontrolada as investigações, nós não
vamos chegar ao resultado que todos nós aguarda
mOs. Emprimeiro lugar, o objetivo de uma Comissão
Parlamentar de· Inquérito relacionada com os planos
de saúde. àuais são os seus objetivos? Verificar a
condição dos usuários, se os atendimentos médicos
realmente cumprem as exigências mínimas legais.
Este é um· aspecto quetemque ser definido. O outro
aspecto, Elxatamente, que .envolve as cláusulas con
tratuais. Se existem cláusulas contratuais ne~sa rela
ção que são cláusulas de mera adesão dos usuários;
se· existem cláusulas, e provavelmente existirão, que
infringem o Código do Consumidor. E~ por outro lado,
talvez mais à frente, a questão do lucro, da situação fi
nanceira dessas empresas. Esse é um outro aspecto.
Então, estou sentindo aqui que estão embaralhando
todas essas questões. Poroutrolado, concordo com o
eminente Relator no sentido de que quebra de sigilo
fiscal, bancário, exige justificativa. Não se pode agora
aqui, de uma forma precipitada e sem fundamenta
ção, decidir. A leiaté permite, a CPI tem esses pode
res que são próprios do Poder Judiciário. Mas quando

não há uma justificativa, uma fundamentação, o pró
prio Supremo Tribunal Federal já firmou decisões no
sentido de que é indevida essa quebra de sigilo ban
cário. Por isso, é importante que a seqüência de re
querimentos... que se tenha Uma linha de ação desta
CPI. Até porque estou vendo mais adiante que existe
uma seqüência também de requerimentos de convo
cação. Se todos forem deferidos, nós vamos embara
lhar de uma vez por todas os nossos trabalhos. Então,
é importante, Sr. Presidente, que isso seja decidido
numa ampla discussão, para que não tenhamos a
aprovação e o deferimento dos mais diversos requeri~

mentos e,no final, a CPI não chegue naquele seu
ponto mais importante. Muitas vezes, o volume de do
cumentos que chega é muito grande e O exame dessa
documentação é essencial e acaba não sendo feito.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD -Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Jamil, depois o Deputado Roberto
Jefferson.

O SR. DEPUTADO JAMil MURAD - Srs. Depu
tados, Sr. Presidente, Sr. Relator, a CPI, para cumprir
a sua função, não pode agir cegamente. Existe levan
tamento bem-feito mostrando planos de saúde que
burlam o próprio contrato que eles apresentam ao pa
ciente, que burlam sistematicamente. Então, diferente
de eu ir buscar os contratos de todas as empresas, a
CPI pode usar o método de ver pelo PROCON, pelo
IDEC e por outras queixas, quais são as empresas
mais citadas como desrespeitando a lei, burlando a
boa-fé do paciente. Eu acho que tem de ser assim. A
empresa que eu vou investigar junto com o Deputado
Robson Tuma é uma grande empresa, é umaempre
sa prestigiada. Só que o diagnóstico era meningite
bacteriana e eles continuaram pedindo a remoção da
paciente depois de 4 meses e meio que ela estava pa
gando o plano. E ela veio de um outro plano, mas
mesmo que fosse só ElS$e. Quer dizer, é uma verda
deira irresponsabilidade. Tratam a saúde como uma
mercadoria. Porque elespod~riam ... Na emergência,
a cláusula fala em 24 horas. Por que, depois de 4 me
ses e meio, essa empresa c6ntinuar negando assis
tência, pedindo paraapaciente. ser transferida, pedin
do um cheque de 30 mil reais para a famflia e ter que
uma juíza se pronunciardandoul11é liminarparaa pa
ciente continuar sendo tratadaali? Quer dizer, então,
a CPI tem que atuará nisso. Os. planos vêm e falam:
"Nós somos maravilhosos". Agora, .os pacientes, a so
ciedade tem reclamado deles e têm planos que rece
bem muito mais reclamaçãoque outros. E, muitas ve
zes, eles têm grandes lucros mesmo. Agora, eu quero
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partir do princípio de que eles têm que cumprir aquilo são de Fiscalização Financeira da Casa acabou ten-
que eles acordaram com os pacientes, com as pesso- do alguns problemas. Começou a "fulanizar", a convo-
as, com a população que, de boa-fé, assinou um con- car diretores de empresas e, de repente, deu um ruí-
trato. do terrível na Casa. Teve intervenção de todas as lide-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- ranças e eu me recordo da reunião nossa com o Pre-
tana) - Eu vou passar a palavra ao Deputado Roberto sidente da Mesa para acabar com aquelas convoca-
Jefferson. Só que, como Presidente da Mesa, apelo ções daqueles que os Deputados entendiam devedo-
novamente a todos os meus colegas Parlamentares. res de ICM no Brasil. Então, nós temos que ter muita
Nós estamos no Item 8 da pauta, que suscitou esse cautela nisso. A CPI é boa quando visa superar os
debate, devido à forma como está, talvez, redigido problemas que há, mas também penso que quebrar
etc., e terminamos, o que é coerente com o objetivo sigilo... Se nós temos a CPMF, podemos requerer da
desta CPI, debatendo temas que envolvem os planos CPMF a movimentação financeira sem uma atitude
de saúde. Mas se pudermos retornar à pauta será im- policial de querer quebrar o sigilo fiscal de uma em-
portante. Deputado Roberto Jefferson. presa, de outra empresa, para poder viscerar ativida-

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON - des econômicas sobre as quais não há acusação de
Presidente, eu não tenho simpatia por CPI. Eu enten- crime, diferente de tráfico de entorpecentes. Irregula-
do que a CPI transforma todos nós em delegados de ridade na relação do paciente... Porque com médico
polícia, e é um papel que não gosto de exercer. Mas há também. De vez em quando a gente abre ojornal e
compreendi V.Exa. no requerimento que fez no senti- vê que teve um médico com problema de relação com
do de melhorar a relação dos planos de saúde com os o paciente, ou do advogado. Sempre há uma relação.
pacientes. Na semana retrasada, aqui neste plenário, Mas pelo volume de reclamações que nós vemos
nós escutamos o depoimento da Defesa do Consumi- aqui trazidas pelos órgãos de defesa do consumidor:
dor e vimos que a reclamação é mínima, mínima: 40 40,50 em 40 milhões, dá 0000,1%. Uma postura poli-
em 40 milhões de usuários de planos de saúde e pla- cial. Esta é a única preocupação que trago à reflexão
nos grandes têm 40 reclamações. A irregularidade dos nossos companheiros aqui no plenário da Casa.
não está nos grandes, que procuram se ajustar à lei, O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
porque eles são sensíveis. Onde você tem problema é tana) - O próximo é o Deputado Sebastião Madeira.
no plano cibalena, o pequeno, que vem sendo fecha- Eu só quero justificar que o seu primeiro pedido é
do pela fiscalização muito bem-feita da Agência Naci- novo aos nossos componentes da CPI, lembrar de
onal de Saúde - esses planos pequenos e irregula- que nós temos escolhido o 1° Vice-Presidente da CPI,
res. Eu temo, Presidente, esse sentimento que às ve- que é o Deputado Arlindo Chinaglia, a 2

a
Vice, que é a

zes invade até os liberais, porque as disputas ideoló- Deputada Veda Crusius, e nós temos ainda a vaga de
gicas a gente entende, saúde é direito de todos e de- 2° Vice-Presidente...
ver do Estado. A gente percebe que há posturas que O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA -
são ideológicas em relação à saúde complementar. E Terceira-Vice.
eu respeito, porque eu sei respeitar as posturas ideo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
lógicas. E admiro quem pugna: "A minha postura é so- tana) - Terceira, desculpe, a Deputada Veda. E nós
cialista. Saúde é só coisa do Estado. Não aceito a ini- não temos... pela informação que obtive, o acordo da
ciativa privada lucrando com o sofrimento, com a do- composição não chegou a este ponto. Então, o meu
ença..." Eu acho um discurso perfeito, porque é ideo- apelo é que os partidos não contemplados na atual
lógico, mas eu tenho medo é de o liberal se deixar le- estrutura aqui na atual estrutura - aqui estão o PSB, o
var por uma luta contratual. De repente, são os médi- PT e o PSDB -, que os demais partidos quem sabe,
cos, as confederações médicas que têm um conflito através do diálogo e do acordo, consigam até a próxi-
de interesse econômico, os hospitais, os laboratórios. ma reunião da nossa CPI indicar o 2° Vice ou a 2

a

E eu temo quando o liberal se afilia politicamente a Vice-Presidente. Deputado Sebastião Madeira, vou
esse interesse, um conflito com o contrato da medici- passar a condução dos trabalhos neste momento ao
na de grupo ou do seguro de saúde. Sr. Presidente, a nosso Relator, com a anuência de todos.
Comissão Financeira da Câmara de repente come- O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON-
çou a "fulanizar", a convocar pessoas, empresários, e Presidente, só para dizer a V.Exa., para facilitar aos
acabou dando um problema grave. Esta é a preocu- outros, o PTB não tem nenhum interesse. Na Lideran-
pação que a nossa CPI tem que ter. Essa é uma preo- ça do partido não temos nenhum interesse de compor
cupação que a nossa CPI tem que ter. Mas a Comis- a Mesa Diretora.

'-~- ...._-._.. ------ ---_._.__ . -_._- ._.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- sumir a Presidência, até porque o Relator tem partici-
tana) - Apóie um bom candidato, então, de um outro pação na sua opinião sobre requerimentos. Ele não
partido. Deputado Sebastião Madeira. pode presidir. Então, V.Exa. deve designar, na falta de

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA - qualquer Vice-Presidente, o Deputado presente
Sr. Presidente, acho que, no mérito, todos nós esta- membro da Comissão com maior número de manda-
mos esperando que esta CPI consiga melhorar as re- tos, na falta de um Vice-Presidente. O Relator não
lações entre os clientes e os planos de saúde. Eu gos- deve assumir a Presidência. Isso já ocorreu na sema-
taria que V.Exa.aguardasse só um minuto. No primei- na passada, eu não quis questionar, porque havia
rodia de funcionamento, VExa. nos mostrou mais ou pessoas estranhas. Mas hoje não pode se repetir, Sr.
menos o roteiro de como funcionaria a CPI. Só que, Presidente. Esta é a questão de ordem.
de lá para cá, aminha impressão é de que estamos O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique
nos perdendonesseroteiro. Só essa lista de requeri- Fontana) - Vamos. acolher a questão de ordem de
mento que temos h9je, dos 120 dias que a.CPI tem V.Exa. Eu vou transferir a palavra ao nosso Relator
para funcionar, 30 já foram gast()s, ainda têm 90... para que... Ele haviapedido a palavra há 15 minutos
Nos 90 dias que ainda temos de CPI não vai dar para para recolocar aos colegas Deputados, para reafir-
ouvir esse tanto de gente aqui, que praticamente não mar aquela composição inicial que nós fizemos e
contempla uma ínfima porção dos trabalhos a serem onde ele esta enquadrando todos esses requeri-
feitos. Eu sugiro.a V.Exa. que, sem ser numa reunião mentos votados. Depois nós vamos ouvir o Depu-
como esta, mas no próprio gabinete, ou com todos ou tado Walter Feldman e depois... Não, é isso, só o
comuma parte ou coma direção da CPI, sejatraçado Deputado Walter que pediu. Solicito,. então, ao Depu-
um roteirocomumaestratégiamais nítida e mais cla- tado Mário Heringer que assuma...
ra,porquesenão vamos gastar os 120 dias, não va- O SR. O.EPUTADO ROBSON TUMA - Pela or-
mos chegar a nadaenosenredar numa confusão de dem, Sr. Presi<:lente.
depoimentos, como nós jácomeçamos, o que hoje se O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
explicita comesse festival d~. convocaçõEls aqui, que tana) "- ...a Presidência por alguns minutos, porque o
nemtodos serão ouvidos, porque nos próprios 120 Deputado Arlindo Chinaglia deve eslarchegando em
dias é impossível o\jvi-los. 5 minutos, e eu vou retornar rapidamente para cá

aSR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- também.

tana) - Eu vou.só... O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER·- Presi-
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - dente, o requerimento que •está em debate é meu,

Questão de c>rdern· não posso.
OSR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O reque-

tana) - Euvou, então, conceder a questão de ordem a rimento que está em debate é dele.
VExa., só que voutransferir... O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-

OSR.DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - tana) _ Então, convido VExa., pela atenção a esse
É sobre isso, é sobre isso. detalhe, para assumir a direção dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES _
tana)- ÉqUe eu gostariade transferir a condução dos Para esclarecimento. Na primeira reunião de instala-
trabalhos... ção da CPI, o nosso Presidente sugeriu que fizésse-

Ó SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - mos como roteiro, blocos. E,.na última reunião que ti-
A questão de ordem é sobre isso. vemos nesta CPI, para .esclarecerao Deputado Bis-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- caia e.ao Deputado Sebastião Madeira, nós acorda-
tana) .... É sobre isso? mos que seria feito tal qual se faz lun diagnóstico mé-

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - dico: primeiro, ouvir aS queixas do doente; segundo,
É sobre isso. examinar o doente; terceiro, solicitar os exames com-

OSR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- plementares que forem necessários para0 caso; de-
tana)-Pois não, Deputado. pois, formular um diagnóstico o mais preciso possível;

OSR.DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - e, por último, propor a terapêutica para salvar o doen-
Ele, corno. Relator, não deve assumir a Presidência. te. Diante dos fatos,nenhurn dos requerimentos está
VExa., Senão tem nenhum Vice-Presidente presente fora de propósito. Topos podem Seraprovados da ma-
na COlTlissão, deve convidar outro membro para as- neira como aqui estão,e nósformularemos os blocos
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de acordo com os requerimentos aprovados, de acor
do com o roteiro que esta Relatoria, juntamente com o
Presidente da Casa, em acordo, estabeleceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Vou conceder a palavra ao Deputado Mário Heringer.
É sobre o Requerimento nO 8? (Pausa.) Então, eu
passo a palavra a V.Exa., Deputado Walter.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
Já não foi aprovado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Não, está em discussão.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Eu
conversava com o Deputado Mário e com o Deputado
Sebastião Madeira. Do ponto de vista da orientação
médica, o nosso Relator tem toda a razão. Só não sei
do ponto de vista do funcionamento da CPI. Como
tem vários médicos aqui, talvez isso dê alguma contri
buição. Mas eu tenho também falado muito na Comis
são Especial de Reforma Tributária que o melhor ca
minho para nós organizarmos os trabalhos não é o
das reuniões formais, porque o Regimento exige um
tipo de comportamento, um tipo de sistema de fala
ção, de votação e de apreciação de requerimentos
que não permite um planejamento mais estratégico. E
me parece - não sei, eu estava até perguntando ao
Deputado Mário se já houve uma reunião interna da
Comissão para nós pensarmos coletivamente como
seria esse planejamento. Parece-me ser adequado
isso, uma ou duas reuniões, com um certo tempo para
que pudéssemos aprumar esse sistema médico que
V. Exa. acaba de relatar, mas que, do ponto de vista do
funcionamento da CPI, teria de ser um pouco mais
especificado. Além do mais, eu compreendo o que o
Deputado Roberto Jefferson diz. Com as CPls nos
tempos modernos nós temos de tomar um certo cui
dado. Eu fiquei muito encantado com o depoimento
do Senador Antero Paes de Barros, quando diz que a
CPI do BANESTADO não será um show, não será um
espetáculo, muito menos um espetáculo de cresci
mento. Nós devemos apurar com muita responsabili
dade, até porque talvez não exista, aforasistema ban
cário, um sistema que agregue tantos usuários no
Brasil como os planos de saúde. Portanto, tem muita
repercussão, tem muita instabilidade. Aqueles que
ouvirem queixas dramáticas sobre os planos de saú
de podem sair dos planos e eles seguramente au
mentarão as filas do SUS. Há um sistema imbricado
entre o sistema SUS e os planos de saúde. Possivel
mente, por enquanto, um não conviverá sem o outro.
É nesse sentido que eu quero propor um planejamen
to para a CPI em reunião não-formalizada entre os
membros, eventualmente com as assessorias, para

que possamos, aí, sim, votar os requerimentos e 
quem sabe? - requerimentos mais combinados, mais
conjuntos, e não a partir de vontades pessoais dos
Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Então, fica a proposta do Deputado Walter Feldman
de se fazer uma reunião reservada com os membros
da Comissão e se montar uma estratégia. Eu passo a
palavra ao Deputado autor da matéria para saber se
aceita ou não as sugestões que foram colocadas em
relação ao requerimento. Deputado Mário.

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER- Muito
obrigado. Foi discutida aqui a correção do texto. Efeti
vamente, tudo o que está aqui não foi feito em cima da
perna e tem objetivos claros, quando eu fiz. Entretan
to, quando a gente começou a discutir aqui, estabele
ceu-se na minha cabeça uma dúvida, realmente,
quanto a esse tipo de colocação de nomear essas
empresas. Também acho que a gente não tem de sair
agora de pau em cima de ninguém com quebra de si
gilo, essas coisas, porque acho isso precoce, precipi
tado. E estamos transformando uma CPI que poderia,
ao final, propor soluções para o sistema muito preco
cemente numa coisa desagradável. Quando eu pedi
resultados financeiros, eu tive a intenção de deixar
que a interpretação pudesse ser livre de quem pudes
se me enviar esse documento. Eu não queria aqui ser
técnico. A intenção era ser livre realmente, para que a
gente pudesse, dentro dessas informações, sem cri
tério, obter resultados diferentes para que a gente pu
desse formular uma posição a respeito dessas infor
mações. Neste momento, eu quero dizer aos senho
res que eu voltarei com um requerimento similar a
esse num próximo momento, mas eu vou retirar esse
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Requerimento retirado. Item 9: Requerimento n° 29,
de 2003, do Deputado Ribamar Alves, que solicita
que seja convidado o Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Dr.
Humberto Costa, para prestar informações, dar su
gestões que possam contribuir para o andamento dos
trabalhos da CPI. Em discussão. (Pausa.) Não haven
do oradores para discutir, encerrada a discussão. Em
votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Item 10: Re
querimento nO 30/03, do Deputado Ribamar Alves,
que requer sejam convocados representantes da
Associação Nacional dos Corretores de Planos de
Saúde para prestarinformações a esta CPI. Não ha
vendo oradores que queiram discutir, encerrada a dis
cussão. Em votação. Aqueles que foram favoráveis
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(Pausa.) Aprovado. Defesa do Consumidor - IDEC sobre a pesquisa
que respaldou tecnicamente o requerimento da cri
ação da CPI.Em discussão. (Pausa.) Não havendo
oradores que queiram discutir, em votação. Aqueles
que foram favoráveis permaneçam como se acham.
(Pausa.) Aprovado. Item 13.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Autor ausente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Deputado Silas Câmara. Tem que olhar se os requeri
mentos têm assinatura apenas do Deputado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Estou olhando. Ele está na minha mão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Então, está ótimo.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON
Sr. Presidente, como Líder do PTB, ele é companhei
ro nosso do partido que representamos aqui, eu que
ria pedir ao Plenário para derrotar o requerimento.
Não tive oportunidade de falar com ele hoje. Mas o re
querimento começa a fulanizõ;lr. "Requer seja convo
cado o PreSidente da Golden Cross para prestar es
clarecimento acerca de irregularidade..." Quer dizer,
já parte para uma acusação. Eu não tive oportunidade
de conversar com o meu companheiro de partido,
mas gostaria de subscrever para derrotar o requeri
mento. Não vejo motivo de nós ·fazermos isso aqui
agora. Quero votar para derrotar.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu acho preferivelaf também que o autor
do requerimento, nesse caso, esteja presente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Então, eu vouadiar de ofício esse requerimento. Está
adiado de oficio.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON
Eu temo que a CPI esteja usando 2 pesos e 2 medi
das.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Mas ai é porque não houve um entendimento.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA ~ Não é isso.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Por
que o outro foi subscrito... Dois pesos e 2 medidas, Sr.
Presidente..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Só um minuto. V.Exa. subscreve e os requerimentos
ficam adiados até o momento em que o Deputado
Biscaia e Y.Exa. assinarem e imediatamente retorna
remos aos Itens 11 ...

permaneçam como se acham.
Item 11 , Requerimento...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, está prejudicado por falta do autor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
O Deputado Henrique Fontana nãousou isso contra
outros. Votou. Não estou defendendo. Votou requeri
mentos do Deputado Bispo Wanderval na sua ausên
cia, mas houve Deputados que subscreveram...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu solicito que seja votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
O senhor subscreve o requerimento?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Subscrevo para que seja votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Então, de autoria do Deputado Henrique Fontana e
do Deputado Antonio Carlos Biscaia, que requerem,
nos termos regimentais,· que, ouvido o Plenário, esta
CPI realize reuniões de audiência Publica nos Esta
dos da Federação, tendo em vista anecessidade de
ouvir os diversos representantes de entidades da
área de saúde e de facilitar a reunião de dados e do
cumentos fundamentais de investigação dos fatos
que a CPI se destina a apurar. Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores que queiram discutir...

O SR. DEPUTAOO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Eu quero ver cópia do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Quero quê?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Cópia do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Está nas mãos de V. EXa. A única diferença é que nes
te não está a assinatura do Deputado Biscaia, que o
subscreveu.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
A única diferença é fundamental e regimental. Então,
eu não· quero a apreciação do requerimento porque
ele está só subscrito por autor ausente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson
Tuma)-Euvou pular este item, enquanto o Deputado
Biscaia vem à mesa assinar o requerimento. Passo,
então, ao item 12: Requerimento na 32/03, do Sr.
Arnaldo Faria de Sá, que requer sejam solicitadas
informações completas e detalhadas do Instituto de
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o SR. DEPUTADO ROBERRO JEFFERSON
VExa. está tendo 2 pesos e 2 medidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Não.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
Porque no Requerimento n° 12 bastou a subscrição
verbal. VExa. colocou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
- Não o coloquei emvotação ainda.

OSR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Porque eu não deixei votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Ainda não foi colocado em votação...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Você subscreve para depois votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
...porque não subscreveu ainda o requerimento. VExa.
subscreve e eu vou votando os outros. Assim que tiver a
assinatura, que ela já está trazendo o requerimento de
VExa., eu, imediatamente, coloco em votação.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 

Não. Ele vai encaminhar contra o requerimento.
O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON

Sr. Presidente, para um melhor andamento. Eu retiro
e acolho a decisão de V.Exa. de adiar. Vamos adiar os
do Deputado Silas Câmara. Vamos fazer o adiamento.
VExa. me dá uma boa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
- Se VExa. não o subscrever, automaticamente fica
adiado, porque ele está ausente.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON
Então, vamos adiar, me dá a oportunidade de conver
sarcom ele.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Item 14 da pauta. Requerimento n° 35, de 2003, do Sr.
Jamil Murad, que requer a realização de audiência
Publica para ouvir o Presidente da Confederação das
UNIMEDs do Estado de São Paulo, Sr. Antônio de Fe
lício. Antes de submeter o requerimento à votação,
concedo a palavra ao autor, Deputado Jamil Murad,
para que especifique a finalidade da vinda do Presi
dente da Confederação das UNIMEDs de São Paulo.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - O Presi
dente da Confederação das UNIMED do Estado de
São Paulo participou recentemente do Congresso de
política médica patrocinado pela Associação Paulista
de Medicina e Associação Médica Brasileira, e ele ex-

temou... O Deputado WalterFeldman participou des
se importante Congresso, e o Dr. Antônio de Felicio
participou desse Congresso e, como essa UNIMED é
muito importante no nosso Estado, ele mostrou inte
resse também de participar e fazer um depoimento a
esta CPI. Ele apresentou interesse de fazer um depoi
mento a esta CPI e por isso que nós encaminhamos
esse pedido para que ele fosse ouvido em audiência
Publica. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
- Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a
discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis
permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado,
com o voto contrário do Deputado Max Rosenmann.
Item 15, Requerimento n° 36, de 2003.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ 
Autor ausente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Deputado Silas.

(Não identificado) - Todos os outros requeri
mentos são do mesmo autor.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Encerrada a sessão, Sr. Presidente. Todos estão
ausentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23... Ainda há vota
ção. O autor desses requerimentos está ausente. A
próxima sessão será uma sessão de audiência Publi
ca. Portanto, eu adio, de ofício, para a próxima ter
ça-feira, quando haverá audiência para votação de re
querimentosnesta Comissão. Então, eu volto ao Item
11, Requerimento n° 31, de 2003, do Sr. Henrique
Fontana e do Deputado Biscaia, que requerem, nos
termos regimentais, que, ouvido o Plenário, esta CPI
realize reuniões de audiência Publica nos Estados da
Federação, tendo em vista a necessidade de ouvir di
versos representantes de entidades da área de saúde
e de facilitar a reunião de dados e documentos funda
mentais à investigação e elucidação dos fatos a que
esta CPI se destina a apurar. Não havendo oradores
que queiram discutir, encerrada a discussão. Em vota
ção. Aqueles que forem favoráveis permaneçam
como se acham. (Pausa.) Contra o voto do Deputado
Arnaldo Faria de Sá e contra o voto...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu
não entendo por que o Presidente da Comissão preci
sa pedir licença para isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Desculpe. VExa. vota favorável ou contra?
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O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu Enivaldo Ribeiro (Pausa.); Deputado José Unhares
acho desnecessário o requerimento pedindo licença (Pausa.). PTB: Deputado Arnaldo Faria de Sá.
para viajar. O SR. DEPUTADO ARNALDO FAIAIA DE SÁ -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) - "Não", pelo respeito regimental.
Aprovado, com o voto contrário do Deputado Arnaldo O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tl.IT1a)-
Faria de Sá. PTB: Deputado José.Carlos Martinez..0. respeito ao

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Regimento foi cumprido, Deputado. PL: Deputado
Verificação. Almir Moura. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Verifi- O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - "Sim".
cação de quorum. OSR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) - Deputado Carlos Mota (Pausa.). PSB: tendo votado o
Processo de verificação concedido ao Deputado titular, não chamo o suplente. PPS: Geraldo Resende
Arnaldo Fetriet de Sá. Vou chamar o PT: Deputado (Pausa.). PDT: Deputado Wagner Lago (Pausa.). O ti-
Antonio CárlosBiscaia, autor também, "sim". Arlindo tular votou. PCdoB:DeputadoJamil Murad (Pausa.).
Chinaglia (Pausa.); Dr. Rosinha (Pausa.); Henrique Do PRONA votou o titular. Vou chamar novamente os
Fontana (Pausa.). Suplentes: Deputado... titulares e suplentes. Pelo PT: Deputado Arlindo Chi-

OSR.DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ _ naglia (Pausa.); Deputado Arlindo Chinaglia (Pausa.);
Deputado Dr. Rosinha (Pausa.); Deputado Henrique

Presidente, primeiro os titulares, depois os suplentes. Fontana (Pauséi.); Deputado Júlio Cesar (Pausa.);
O SR. PRESIDENTE(Deputado Robson Tuma) - Deputada Laura Carneiro (Pausa,); Deputado Luiz

Deputados do PFL: .JÚlio Cesar(Pausa.); Laura Car- Bittencourt (Pausa.); Deputado Max; Rosenmann
neiro (Pausa.); Robson Tuma, "sim". PMDB: Luiz Bit- (Pausa.); DeputetdoSaraiva Felipe (Pausa.); Depu-
tencoun (Pausa.); Max Rosenmann (Pausa.). O Depu- tado João Castelo (Pausa.);Deputado Sebastião Ma-
tado Max Rosenman levantou a questão. deira (Pausa.); Deputada Veda Ci-usius (Pausa.);

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Deputado Dr. Benedito (Pausa.); Deputado Nelson
Quempecfiuverificação fui eu. Mellrer, Deputado Roberto Jefferson (Pau$a.);Depu-

OSFtPRESID.ENTE(DeputadoHobson Tl.IT1a) - tado Silas Câmara (Pau~a,.); Deputado Bispo Wan-
DeputadoSaraiva FeJipe (Pausa.). PSDB: João Cas- deryaI(Pausa.);Oeputado Maurício Rabelo (Pausa.);
tela (Pausa.); SebastiãO Madeira (Pausa.); Veda Cru~ Deputado Colbert Martins (Pausa.); Deputada Jandi-
sius (Pau~a,.).PP: Dr. Benedito Dias (Pausa.); Nelson ra Feghali (Pausa.).
Meurer (Pa,f.isa.).• PTB: Deputado Roberto Jefferson O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
(Pausa.); D~putado Silets Câmara (Pausa.). PL: Bispo Qual é. o r13sultado petrcial, Presidente?
WanderyaL(Pausa.); Maurício Rabelo (Pausa.). PSB: o.SR. PRiSS.IDENTE (Deputado Robson Tuma) -
DeputadoHibamarAlves, "sim". PPS: Colbert Martins Suplente... Não tem, estamos no meio de um proces-
(Pausa.); Députada Mário Heringer, "sim"; PCdoB: so devotaçã<:>; Deputado. Se V.Exa. quiser, estaPresi-
Deputada Jêlndira Feghali (Pausa.); PRONA: Elimar dência, por respeito, amizade e companheirismo...
Máximo, "sim".Suplentes. PT: Deputado João Gran- O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ -
dão (Pausa.); Deputetqo Roberto Gouveia (Pausa.). Estou percebeMo....
PFL: Deputado Claudio Cajetdo (Pausa.); Deputado O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)-
Ney Lopes (Pausa.); Deputado Paes Landim. PMDB: ...permitiráet V.Exa. que acompanhe o processo de
Deputetdo Da.rcísioPerondi (Pausa.); Deputado Jorge votação, pelo carinho que tenho a V.Exa. Convido o
Alberto(Pa,usa.). PSDB: Deputado Luiz Carlos Hauly Deputado Arnaldo Faria de Sá a vir à Mesa acompa-
(Pausa.). Esta Presidência determina à Secretaria nhar o processo de votação.
que ligue aos Srs. Parlamentares e peça para que O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
eles venham, •porque estamos net Comissão em pro- Sem ironias.
cesso de votação. Vou terminar a chamada e vou O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) -
aguardar alguns minutos, a fim de que algum Parla- Deputado João Grandão (Pausa.); Deputado Roberto
mentarpossa ainda se encaminhar a esta Comissão. Gouveia (Pausa). PFL: Deputado Claudio Cajado
PSDB: volt~ndo ao Deputado Luiz Carlos Hauly (Pausa.); Deputado Ney Lopes (Pausa.); Deputado
(pausa,); Deputad~ Rafael Guerra (Pausa.); Depu- Paes Landim (Pausa.). PMDB: Deputado Darcísio Pe-
tado Walter Feldman (Pausa.), "sim". PP: Deputado rondi (Pausa.); Deputado Jorge Alberto (Pausa.).
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PSDB: Deputado Luiz Carlos Hauly (Pausa.); Depu
tado Rafael Guerra (Pausa.). Pelo PP: Deputado Eni
valdo Ribeiro (Pausa.); Deputado José Linhares
(Pausa.). Pelo PTS: Deputado José Carlos Martinez
(Pausa.). Pelo PL: Deputado Carlos Mota (Pausa.).
Pelo PSB: pelo PPS também não falta. Pelo PDl, tam
bém não. Pelo PcdoB, também não. E pelo PRONA,
também não.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, não vamos fazer cavalo de batalha por
uma questão de somenos importância. VExa. já cha
mou 2 vezes e não deu quorum. Eu quero que VExa.
anuncie o resultado. (Pausa.) Sr. Presidente, esta Co
missão foi convocada para que a gente apurasse
eventuais irregularidades. Espero que não se cometa
irregularidades no processo de votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Esta Presidênciavai aguardar mais alguns minutos a
fim de que possa dar oportunidade aos Deputados de
virem votar, inclusive o próprio Deputado Henrique
está vindo para votar. E, após alguns minutos, se não
alcançar o quorum, vai encerrar a presente votação.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, lógico que, na condução dos traba
lhos, VExa. tem essa autonomia. Mas eu só vou dizer
a V.Exa. uma coisa: estão procurando confronto na
Comissão. Eu apenas fiz essa condição de questiona
mento porque eu percebi que o autor não estava pre
sente. Isso já foi usado anteriormente. A partir do mo
mento em que a Presidência começa a usar desse ar
tifício, vai me dar o direito de, nas reuniões seguintes,
começar a estabelecer confrontos, o que eu não que
ria fazer porque o objetivo nosso é apurar a questão
dos planos de saúde. Mas, se eu perceber que estão
tentando utilizar de artimanha para impedir uma ação
regimental, eu quero anunciar - ainda que V.Exa. não
seja o Presidente efetivo - que essa sua posição vai
me obrigar a radicalizar na Comissão, coisa que eu
não queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Este é um direito que VExa. tem. Eu, distante de mim
tirar o direito de radicalizar de V. Exa. Só que eu gosta
ria de lembrar que, há alguns minutos, o Presidente
que estava, o Presidente efetivo, não faz parte do
meu partido, faz parte da Mesa de administração da
CPI que eu não faço parte, é do partido do Governo,
eu sou do partido de oposição ao Governo, mas me
rece o meu respeito e atenção ao seu requerimento,
desde que, nas votações dos Requerimentos de n° 1,
nO 3 e n° 4, de autoria do Deputado Bispo Wanderval,
que não estava presente à reunião - o senhor já vo
tou Deputado? (Pausa.) -, que não estava presente

no momento da votação, deferia a um Parlamentar do
seu partido o direito de defender o requerimento. E o
mesmo foi votado. Em nenhum momento, nenhum
Parlamentar aqui levantou uma questão de ordem a
esse respeito. E, portanto, para que se fizesse justiça
a esse deferimento do Presidente e o não-levanta
mento da questão de todos os membros foi que eu fiz
questão de votar o requerimento do Deputado Henri
que, sempre observando o Regimento, colocando um
Parlamentar subscrevendo, que foi o Deputado Biscaia,
presente. Portanto, em momento nenhum esta Presi
dência quis senão ser justa com aquele que tão bem
tem conduzido os trabalhos desta CPI em relação a
requerimento de que todos nós, acredito, somos favo
ráveis pudesse ser votado, mesmo porque ele estava
presente. E mesmo o próprio Regimento não permite
que ele presida a reunião no momento de votação de
um requerimento de sua autoria. Eu queria chamar o
Deputado Saraiva Felipe. Como vota?

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Voto fa
vorável ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) 
Deputado João Grandão. Como vota? (Pausa.) "Sim".

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, eu quero dizer a V.Exa. que quanto ao
mérito do requerimento eu não tenho nada a obstar, é
uma questão meramente regimental. Eu não tenho
nenhuma objeção... Eu estou com a palavra, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Eu ainda nem tinha lhe passado a palavra, mas conce
do a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Eu estou... Mas a morosidade que VExa. está pro
crastinando vai ajudá-lo. Então, eu não tenho nada
contra o mérito do requerimento, é apenas questão
regimental. Não tenho nada contra a pessoa do Presi
dente, como não tenho nada contra VExa. Acho que
VExa. é um paradigma de justiça e eu o cumprimento
por isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Até acreditei que V.Exa. estaria pedindo questão de
ordem para retirar o pedido de verificação, porque eu
acho que VExa., no momento da ausência do Depu
tado Wanderval, não percebeu que foi votado o re
querimento a pedido de um colega que se colocava
na posição de subscritor do requerimento e que foi
votado. As mesmas condições que o Deputado Henri
que deu aos Parlamentares ausentes, no momento
da votação dos seus requerimentos, este Presidente
deu a ele....



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

528 Legislatura.,.. 1a Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 68 Reunião Or(iinária, realizada em 8
de julho de 2003.

Às quinze horas e três minutos do dia oito de ju
lho de dois mil e três, reuniu-se a Comissão Parla
mentarde Inquérito com a finalidade de investigar de
núncias de irregularidade na pn:lstação de serviços
por empresas e instituições privadas de Planos de
Saúde, no Plenário 14do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Depu
tados Henrique Fontana - Presidente;Arlindo China
glia, Jandira Feghali - Vice-Presidentes; Dr. Ribamar
Alves - Relator; Antonio Carlos Biscaia, Bispo Wan
derval, Dr. Rosinha, Elimar MáximoDamasceno, Júlio
Cesar, Laura Carneiro, Luiz Bittencourt, Mário Herin
ger, Maurício Rabelo, Nelson Meurer, Roberto Jeffer
son, Robson Tuma, Saraiva Felipeê Sebastião Made
ira, titulares; Almir Moura, Arnaldo Faria c1eSá, Carlos
Mota, Darcísio Perondi,Geraldo Resende, Jamil Mu
rad, Jorge Alberto, José Unhares, Luiz Carlos Hauty,
Rafael Guerra, Roberto Gouveia.•~ Walter Feldman,
suplentes. DeiXaram de comparecer os Deputados
Colbert Martins, Dr. Benedito Dias, João Castelo, Max
Rosenmann, Silas Câmara •e Veda Crusius.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos e colocou à apre
ciação a Ata da sa reuhião,realizada. nadia 10 de julho
de 2003. Em votação, a Ata foi aproyada.ORDEM DO
DIA: A) .Apreciação.de Requerim~ntos: .. 1 
REQUERIMENTO N° 33/03 ... do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "solicitaque essa Comissão Parlamentar
de Inquérito seja.deslocadaparaapurar in loco nos
Estados onde houver denúncias de irregularidades,
d~ acordo·coma demanda recebida por esta .cP!."
NAO DELIBERADO. 2 - REAUE~IMENTO N° 34/03
.,.. do Sr. Silas Câmara - que "requ~rseja convocado o
Dr. João Carlos regado, Presidente da Golden Cross
AssistêncIa I nternacional de Saúd~, para prestar es
clarecimentos.acerca. de. irreguláridades possivel
mente praticadas por planos de saúde:' NÃO
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - mentos remanescentes ficam, então, para a próxima
Sr. Presidente, não há necessidade de retirar meu re- sessão deliberativa.,.. que não é a de terça-feira, que é
querimento, porque V.Exa. já conseguiu número sufi· de audiência Publica -, a ser marcada, então, pelo
ciente para aprová-lo. Presidente efetivo, Deputado Henrique. Está encerra-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma) - da a presente reunião.
Estou aguardando o Deputado Henrique chegar à
Comissão. (Pausa.) Deputado Paes Landim, como
vota VExa? Deputado Paes Landim, como vota
V.Exa? (Pausa.) (Risos.)8e abstém. Fui mais rápido
do que o assessor de VExa. (Risos.) Eu vou aguardar
até às 17h03min. Desculpem-me, até às 17hOSmin 
mais 3 minutos. (Pausa.) Deputado Roberto Gouveia,
como vota VExa? (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Já deu
quorum, Presidente?

OSR.PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Eu estou aguardando 17hOSmin, tão ansioso quanto
V.Exa. de que o relógio pule doA para S.

O SR. DEPUTADO ALMIR 1III0URA - Mas des
de já eu quero parabenizar o nobre Deputado Arnal
do, porque hoje nõsaprendemos aqui uma regra na
prática. Nós que somos de primeiro mandato, neófitos
na Casa aprendemos muito com ele. Eu quero, inclu
sive, agradecer-lhe.

OSR.PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Vou encerrar avotação às 17hOSmin, conforme pro
metido aos Parlamentares. Votaram 14 Srs. Parla
mentares. Portanto, deu quorum de sobra para a vota
ção do presente requerimento. Uma abstenção, 1
voto "não", 12 votos "sim". Portanto, declaro aprovado
o presente requerimento.

~SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, apenas para registrar, não foi tanta so
bra, não, o quorum e13, viu?

OSR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Com s9bra, não com. muita sobra. (Risos.). Com so
bra. Esta Presidência não é tão devagar assim, foi
mais rápida que o companheiro lá, na entrada do Par
lamentar, e falqu "sobra".

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Esperto é assim mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Robson Tuma)
Graças a Deus, Sr. Deputado, mas sempre com res
peito ao próprio R~g.imento da Casa e aos colegas e
aos princípios morais. Nada mais havendo a tratar
encerro·· OS trabalhos, antes convocando os Srs:
Deputadospararêunião de audiência Publica no dia 8
dejulh~, terça-feira, às 14h30min, com o representan
te do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC.

(Intervenção inaudfvel.)
O SR. PReSIDENTE (Deputado Robson Tuma) 

Terça-feira, dia8de julho. Quinta, não. E os requeri-
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DELIBERADO. 3 - REQUERIMENTO N° 36/03 - do
Sr. Silas Câmara - que "requer seja convocado o Dr.
Cândido Pinheiro, Presidente do Hapvida Sistema de
Saúde, para prestar esclarecimentos acerca de irre
gularidades possivelmetne praticadas por planos de
saúde." NÃO DELIBERADO. 4 - REQUERIMENTO
N° 37/03 - do Sr. Silas Câmara - que "requer seja
convocado o Dr. Reginaldo Tavares de Albuquerque,
Presidente da Aliança Cooperativista Nacional Uni
med, para prestar esclarecimentos acerca de irregu
laridades possivelmente praticadas por planos de sa
úde." NÃO DELIBERADO. 5 - REQUERIMENTO N°
38/03 - do Sr. Silas Câmara - que "requer sejam con
vocados o Dr. Ayres da Cunha, Presidente da Blue
Life e a Dra. Nancir Barbosa da Cunha Marques, Su
perintendente Administrativa da mesma empresa,
para prestar esclarecimentos acerca de irregularida
des possivelmente praticadas por planos de saúde."
NÃO DELIBERADO. 6 - REQUERIMENTO N° 39/03
- do Sr. Silas Câmara - que "requer seja convocado o
Dr. Ricardo Saad Afonso, Diretor-Geral de Saúde da
Bradesco Saúde, para prestar esclarecimentos acer
ca de irregularidades possivelmente praticadas por
Planos de Saúde:' NÃO DELIBERADO. 7 
REQUERIMENTO N° 40/03 - do Sr. Silas Câmara 
que "requer seja convocado o Sr. Ricardo Morishita,
Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça, para prestar es
clarecimentos acerca de irregularidades possivel
mente praticadas por planos de saúde:' NÃO
DELIBERADO. 8 - REQUERIMENTO N° 41/03 - do
Sr. Silas Câmara - que "requer seja convocada a Dra.
Maria Estela Gregório, Diretora de Fiscalização da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, para pres
tar esclarecimentos acerca dos procedimentos e con
dições de fiscalização daquele órgão:' NÃO
DELIBERADO. 9 - REQUERIMENTO N° 42/03 - do
Sr. Silas Câmara - que "requer seja convocado o Sr.
João Alceu Amoroso Lima, Diretor de Saúde da Fede
ração Nacional das Empresas de Seguros Privados e
de Capitalização, para prestar esclarecimentos acer
ca de irregularidades possivelmente praticadas por
planos de saúde." NÃO DELIBERADO. 10 
REQUERIMENTO N° 43/03 - do Sr. Silas Câmara 
que "requer seja convocado o sr. Dagoberto Lima, Di
retor da Associação Brasileira de Medicina de Grupo,
para prestar esclarecimentos acerca de irregularida
des possivelmente praticadas por planos de saúde."
NÃO DELIBERADO. 11 - REQUERIMENTO N°
44/03 - do Sr. Silas Câmara - que "requer seja convo
cada a sra. Karina Rodrigues, advogada do Instituto

Brasileiro de Defesa do Consumidor, para prestar es
clarecimentos acerca de irregularidades possivel
mente praticadas por planos de saúde:' NÃO
DELIBERADO. 12 - REQUERIMENTO NO 45/03 - do
Sr. José Linhares - que "requer seja convidado o Sr.
Diretor Superintendente da Santa Casa de Santos,
Dr. ERIMAR CARLOS BREHME DE ABREU, repre
sentante da Confederação das Santas Casas de Mi
sericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas 
CMB, para prestar esclarecimentos sobre o funciona
mento das operadoras de serviços de plano de saúde
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos:' NÃO
DELIBERADO. 13 - REQUERIMENTO N° 46/03 - do
Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "requer seja convidado
o Dr. DANTE ANCONA MONTAGNANA - Presidente
do Sindicato dos Hospitais, Casas de Saúde, Clínicas
e Laboratórios de Análises Clínicas e demais estabe
lecimentos de serviços de saúde do Estado de São
Paulo - SINDHOSP e Vice-Presidente da Confedera
ção Nacional da Saúde - CNS, para prestar esclareci
mentos sobre o não reajuste nos valores dos serviços
prestados pelos hospitais, clínicas e laboratórios de
análises clínicas às operadoras de planos de saúde."
NÃO DELIBERADO. 14 - REQUERIMENTO N°
47/03 - do Sr. Antonio Carlos Biscaia - que "requer
que sejam convidados a DRa ÁUREA ABBADE
CELESTE, advogada e fundadora do Grupo e Pre
venção à AIDS (GAPA - São Paulo), para prestar in
formações sobre casos e ações de exclusão de aten
dimento depacientes portadores do vírus HIV e sobre
o não oferecimento de agravo aos portadores do vírus
HIV e doentes de AIDS pelos planos de saúde, e um
representante da Federação Nacional dos Diabéticos
- FENAD, para prestar informações sobre casos e
ações de exclusão de atendimento de pacientes dia
béticos pelos planos de saúde:' NÃO DELIBERADO.
15 - REQUERIMENTO N° 48/03 -do Sr. Jamil Murad
- que "requer seja convidada a senhora MARIA LEDA
DANTAS, representante da Confederação Brasileira
dos Aposentados - COBAP, no Conselho Nacional de
Saúde, para prestar esclarecimentos sobre o trata
mento dispensado aos idosos pelos planos privados
de saúde, relativamente a exclusões, restrições de
atendimento e aumento de valor decorrente de mu
dança de faixa etária." NÃO DELIBERADO. 16 
REQUERIMENTO N° 49/03 - do Sr. Dr. Rosinha 
que "requer seja convidado representante do Ministé
rio do Trabalho e Emprego, para prestar esclareci
mentos sobre a atenção dispensada aos acidentes de
trabalho e doenças profissionais (tratamento e reabili
tação) pelos planos e seguros de saúde." NÃO
DELIBERADO. B) Audiência Publica com os se-
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guintes convidados: Marilena Lazarini, Coord~na

dora Executiva do Instituto de Defesa do Consumidor
- IDEC e Karina Rodrigues, Advogada do Instituto de
Defesa do Consumidor - IDEC. O Presidente passou
a palavra à senhora Marilena Lazarini, que prestou
esclarecimentos sobre o relatório elaborado por téc
nicos desse Instituto, o qual serviu de motivação para
aeriação desta CPI e apresentou sugestões à CPI.
Emseguida o Présidente pasSOUa palavra à senhora
Karina Rodrigues, que prestou esclarecimentos acer
ca de irregularidades praticadas por planos de saúde.
Manifestaram-se os Deputados Darcísio Perondi, Ja
mil Murad, Arlindo Chinaglia, José Unhares, Mário
Heringer, Laura Carneiro e Antonio Carlos Biscaia. O
Presidente, .• Deputado Henrique Fontana, interpelou
também as convidadas e solicitou, formalmente, su
gestões de modificações na Lei dos Planos de Saúde.
O Presidente solicitou ao Deputado Arlindo Chinaglia
que assumisse a presidência. O· Presidente em Exer
cício, Deputado Arlindo Chinaglia, passou a palavra
aos Deputados Robson Tuma e Sebastião Madeira,
respectivamente, e fez comentários sobre o tema
abordado por ambos. Manifestaram-se, ainda, os
Deputados Darcísio Perondi e JamilMurad; As convi
dadas responderam satisfatoriamente a todas as in
dagações dos Deputados.. Na se~üência, o Relator,
Deputado Dr. Ribamar Alves, agradeceu a presença
daseonvidadas. Mari.lena Lazarinie Karina Rodrigues
esugerillqueostrabalhos daCPI foss~m subdividi
dos por ternas. Nada mais havendo a tratar, o Presi
dente em Exercício, .D~putadoArlindo Chinaglia, en
cerrou. a reunião. às dezessete horas e quarenta e
sete minutos, antes convocando reunião para quar
ta-feira, dia nove.dé julho, às dez·horas, destinada à
apreciação. de requerimentos. E, para constp.r, eu,

CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS
TAVARES, Secretária, lavrei a presente Ata, que, de
pois delidae aprovada, seráassinada pelo Presiden
te, Deputado Henriqu~Fo~tana, . ' e Publi
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA,
REVISÃO E FiEDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

CPI-PLANOSDE SAÚDE

EVENTO: Audiência Publica
N°: 0930/03
DATA: OS/07/03
INíCIO: 15h04min
TÉRMINO: 17h4Smin

DURAÇÃO: 02h44min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 2h43min
PÁGINAS: 55
QUARTOS: 33
REVISÃO: Anna Augusta, Cássia Regina, Leine,
Veiga
CONCATENAÇÃO: Zuzu
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MARILENA LAZARINI- Coordenadora Executi
va do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC.
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SUMÁRIO: Tomada de depoimento.
OBSERVAÇÕES

Há intervenção inaudível.
Há termos ininteligíveis.
OSR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) ~ Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos. Indago aos Srs. Parlamentares sobre a
necessidade da leitura daata da reunião anterior, rea
lizada em 10 de julho de 2003.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Peço dis
pensa da ata.

O SR. DEPUTADO JOSÉ UNHARES - Peço
dispensa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado. Então, a pedido do Deputado Jamil
Murad e do Deputado José Unhares, dispensada a le
itura da ata. Coloco-a em discussão. Não havendo
quem queira discutir, coloco-a em votação. Aqueles
que aprovam a ata da reunião anterior permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovada. Passamos
então à nOSsa audiência Publica, até porque os nos
sos convidados já estão àqui no nosso plenário. Logo
após a audiência Publica, nós faremos aqui a análise
de alguns requerimentos. Se tivermos dificuldade
para fazer hojE3, poderemos fazer uma reunião rápida
amanhã, talvez. A nossa audiência Publica de hoje é
fruto do requerimento do Deputado Dr. Rosinha e do
DeputadoDr. Ribamar Alves. Eu convido para compor
a Mesa a Sra. Marilena Lazarini, Coordenadora Exe
cutiva do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC,
e a Sra. Karina Rodrigues, advogada do Instituto de
Defesa do Consumidor. (Pausa.) As nossas convida
das vão abordar assuntos que fazem parte do cotidia
no de trabalho do Instituto de Defesa do Consumidor
no que diz respeito a cidadãos, usuários ou consumi
dores que procuram esse instituto para tratar de pro
blemas referentes a planos de saúde, que são o moti-
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vo da nossa CPI. Concedo a palavra, em primeiro lu- ção de consumidores independente, apartidária e
gar, à Sra. Marilena Lazarini, pelo período de 20 a 25 sem fins lucrativos, fundada em 87. O IDEC é filiado
minutos. à Consumers International, uma organização inter-

A SRA. MARILENA LAZARINI - Boa tarde a to- nacional de associações de consumidores que con-
dos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar tra- grega 250 organizações em mais de 150 países, é fili-
zendo alguma coisa do nosso trabalho nesse tema ado à ABONG e preside o Fórum das Entidades Civis
dos planos de saúde como contribuição a esta Comis- de Defesa do Consumidor, que congrega 20 organi-
são. Como todos devem saber, o fato determinado zações de12 Estados do País. Desde sua fundação,
que permitiu a instalação desta Comissão foi o teste acompanhamos o setor de assistência privada àsaú-
de planos de saúde realizado pelo nosso instituto no de, orientando nossos associados, consumidores em
final de 2002, divulgado no início deste ano. Esse tes- geral, divulgando informações e atuando na esfera ju-
te - eu vou discorrer sobre ele mais tarde, depois que dicial. OIDEC já ajuizou dezenas de ações judiciais,
a Dra. Karina Rodrigues fizer a sua apresentação -, discutindo reajustes, aumentos por faixa etária, au-
ele dá apenas uma pequena demonstração do des- mentos por sinistralidade - hoje nós temos 19 ações
respeito à legislação vigente em procedimentos em em andamento. Participamos da discussão da elabo-
geral até muito simples, muito básicos, relacionados ração da Lei n° 9.656, contribuímos, ou tentamos, me-
ao dia-a-dia do usuário de planos e seguros de saúde. Ihor, contribuir para o aprimoramento e para a regula-
o que nós, do IDEC, esperamos de fato desta CPI é a mentação dessa lei durante a época do CONSU e
apuração de práticas muito mais graves do que as também junto à ANS. Fizemos vários mutirões em
constatadas por esse teste e muito mais lesivas aos praças Publicas, para orientar a população sobre os
consumidores, como as exclusões e limitações de co- seus direitos em relação aos planos de saúde. Fize-
bertura, as pressões sofridas pelos profissionais de mos um guia, um livro - depois a Karina pode mostrar
saúde, que acabam provocando descredenciamentos -, que já está na 30 edição, e fizemos várias pesqui-
e tanto prejudicam os consumidores, os aumentos sas sobre contratos oferecidos pelas operadoras,
abusivos decorrentes do aumento da faixa etária e, uma em 1996, uma no ano 2000 - uma revista que foi
principalmente, a ineficiência da Agência Nacional de disponibilizada para os Srs. Deputados -, e, finalmen-
Saúde Suplementar no tocante à regulamentação e à te, o teste avaliando procedimentos de 8 grandes
fiscalização desse setbr. Essas práticas têmsido de- operadoras do setor, divulgado neste ano. E participa-
nunciadasaos PROCON do Brasil inteiro, às associa- mos, durante 3 anos, da Câmara de Saúde Suple-
ções de consumidores, aos Ministérios Públicos e ao mentar, órgão consultivo da ANS, e também de câma-
Poder Judiciário. Vale dizer que, após a instalação ras técnicas daquele órgão. Como será mostrado aqui
desta CPI, muitos consumidores têm-nos procurado pela Dra. Karina, o IDEC apresentou inúmeras solici-
lá no IDEC e manifestado a sua aprovação à criação tações à ANS, denunciando práticas abusivas de
da Comissão, inclusive se oferecido para vir aqui pes- operadoras, especialmente quando verificamos uma
soalmente trazer os seus depoimentos e problemas demanda significativa no nosso setor de atendimento
vivenciados com relação a lesões nesse setor. E é ao associado, questionando posturas adotadas pela
bom recordar, nós achamos importante, que a pro- agência e reivindicando providências para a efetiva
posta de investigar denúncias e irregularidades em proteção dos consumidores. O órgão faz parte do Fó-
contratos de planos de saúde foi uma iniciativa da Le- rum Nacional de Acompanhamento da Regulamenta-
gislatura passada, tendo em vista o grande número ção dos Planos de Saúde, junto com o Conselho Fe-
de reclamações de consumidores e profissionais de deral de Medicina, da Associação Médica Brasileira,
saúde. Já naquela época, a instalação de uma CPI re- do PROCON de São Paulo e do Fórum Nacional de
cebeu o apoio de segmentos lesados pelas práticas Portadores de Patologias e Deficiências. A convite do
abusivas e também recebeu apoio do Conselho Na- Ministério da Saúde, o IDEC faz parte do Fórum de
cional de Saúde, por meio de uma moção que nós Saúde Suplementar, recentemente criado. Em primei-
anexamos aos documentos que serão entregues aqui ro lugar, nós achamos que é importante que mostre-
aos Srs. Deputados. Com os mesmos objetivos, ou- mos um dado básico, que já foi mostrado aqui, eu sei,
tras CPls estão sendo criadas em Assembléias Legis- pelo Diretor do PROCON, que são as reclamações da
lativas estaduais, como é o caso de Pernambuco, e população com planos de saúde. Em pesquisa da
até em Câmaras Municipais, como acontece em Curi- própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, fo-
tiba. O IDEC, só para apresentar o nossb instituto, é ram encontrados 6% de consumidores insatisfeitos
uma organização não-governamental, uma associa- ou muito insatisfeitos com seus planos de saúde, o
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que representa um universo de 2,1 milhões de pesso
as, num universo de35 milhões de usuários. Conside
rando-se o nível de desconhecimento dos consumi~
dores, como os seus direitos de usuários de planos
de saúde, que também foi detectado por essa pesqui
sa contratada pela ANS, podemos dizer que esses re
sultados são alarmantes. E é impressionante que a
ANS, ao invés de se preocupar com as razões desses
milhões de pessoas insatisfeitas e do grau de desco
nhecimento da população sobre os seus direitos,que
foi apontado pela pesquisa, ela veio comemorar o re
sultado de 84% da população usuária dos serviços de
planos privados de saúde estarem satisfeitos com es
ses serviços. Essa postura até seria compreensível,
se fosse utilizada pelas empresas. A pesquisa indicou
também que apenas 2% dos usuários conhecem a
ANS, e apenas 1% afirmou que levaria uma reclama
ção àANS, caso necessário. Esse desconhecimento
enorme das pessoas até é compreensível, em face do
emaranhado de regras hoje existentes. Temos uma
lei, 44 medidas provisórias editadas modificando
essa lei, 24 resoluções do CONSU e mais de 100 re
soluções da ANS.Então o consumidor realmente é
uma vítima até desse modelo de regulação. E, só por
curiosidade, QS dados de satisfação dos usuários do
Sistema Único deSaúdeCQm o Sistema Único de
Saúde, em pesquisa doIBOPE, mostraram um índice
de 75% de satisfação. O fato é que problemas de insa
tisfação com eSSes serviços lamentavelmente podem
representar a perda de muitas vidas· humanas de cri
anças, jovens, adultoseidosos. Casos dramáticos fo
ram aqui, eu sei, apresentados pela direção do
PROCON, eeu sugiro aos Srs. Deputados que façam
uma consulta às $Uas bases para verificar se a popu
laçãoestá satisfeita com esses serviços. O próprio
disse que aANS, que é o serviço de atendimento da
Agência Nacional de Saúde, que foi criada em julho
de 2001, atendeU em média a .6.750 reclamações
que eles dizem que possíveis reclamações - por ano,
num total de 75.000 atendimentos em 16 meses.
Quer dizer, não é um número desprezível..No atendi
mento do IDE:C,emmédia nós temos 2.900 reclama
ções noanQ de 2000, parauma projeção de 2.400 re~

clamações e consl.J1tas.neste ano, ea média é em tor
noqisso; em 2001 foi bem maior, mais de 3.000 recla
mações. Nopróprio PROCON, o.s dados já foram tra
zidosaqui, as reclamações contra planos de saúde fi
cam em quarto lugar no ranking das reclamações,
um pouco atrás dos bancos, né?, e todo mundo tem
contaem 9anco no País, não apenas uma faixa da po
pulação, então o universo de usuários é muito maior.
E, surpreendentemente, reclamações, por exemplo,

contra o serviço de energia elétrica, que também todo
mundo tem, porque é usuário de serviço de energia
elétrica, estão bem atrás dos planos de saúde, mes
mo no ano do apagão. Mesmo em 2001, nós tivemos
no PROCON de São Paulo 1.618 reclamações do
serviço de energia elétrica e 2.398 contra planos de
saúde. Então, essas afirmações de que, para 35 mi
lhões de usuários, os números de reclamações são
pequenos, acho que elas têm que ser requalificadas e
reanalisadas. E também, no caso do PROCON,é im
portante lembrar que o PROCON não atende recla·
mações de contratos coletivos, que representam 70%
dos contratos. Então ele está atingindo um público
bem mais restrito. Eu passo para a Ora. Karina, que
vai fazer uma apresentação sobre a atuação da Agên
cia Nacional de Saúde Suplementar, e depois eu vou
encerrar, apresentando o teste de planos de saúde do
IDEC. Obrigada.

A SRA. KARINA RODRIGUES- Boa tarde a to
dos. Coube a mim, então, tratar da atuação da Agên
cia Nacional de Saúde Suplementar, que é hoje oór
gão reguladórefiscalizador desse setor. De acordo
com a lei que criou a agência, a Lei nO 9.961, de 2000,
a agência é quetem esse papel de regular e fiscalizar
o setor de planos e seguros de saúde. Gomo a Ora.
Marilena já disse, hoje temos 24 resoluções do
CONSU e mais de 100 da ANS. E é claro que, na opi
niãodo IDEC, há umasériede resoluções de extrema
relevância para os consumidores que receberam tra
tamento inadequado por parte dos reguladores.
Essas resoluções, algumas delas são ilegais e mere
cem uma revisão imediata, urgente, por parte da
agência. No entanto, junto com· entidades como o
PROCON de São Paulo, o Fórum Nacional de Patolo
gias e Deficiências, o Conselho Federal de Medicina,
a Associação Médica Brasileira, o IDEC encaminhou
vários pedidos de revisão de algumas dessas regula
mentações, e muitos deles, a grande maioria deles,
até hoje não foram atendidos. Oprimeito ponto que
vou tratar da regulamentação- olOEO pontuou al
guns dos pontos mais importantes desse emaranha
do - diz respeito à restrição de cobertura. O art. 11 da
lei que regula os planos de saúde, a 9.656, de 1998,
admite a suspensão dos procedimentos considera
dos de alta complexidade.; eventos cirúrgicos e leitos
de alta tecnologia pelo prazo de 24 meses. Temos aí
uma cobertura parcial. temporária, uma carência es
pecial para pessoas que tenham as dOE;loças preexis
tentes. A ANS, ao regularnentaresse. artigo, editou
uma resolução, hoje a Resolução n° 68, indicando
quais os procedimentos que seriam altlilmente com
plexos e, portanto, passÍVeis. de serem excluídos da
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cobertura desses consumidores. Esse rol da agência
contém mais de 300 procedimentos, atualmente, en
tre os quais muitos não se enquadram no conceito de
alta complexidade, isso segundo dados dassocieda
des de especialidades médicas filiadas à Associação
Médica Brasileira, e são procedimentos essenciais à
recuperação da saúde e à manutenção da vida des
ses consumidores já doentes. Além dessas doenças
preexistentes, hoje os usuários recebem negativas de
cobertura sob diversos argumentos das operadoras,
e muitos desses conflitos dizem respeito aos contra
tos antigos, firmados antes de 1999, e a justificativa
mais freqüente é de que o contrato não garantiria ou
excluiria aquela cobertura. No entanto a maioria des
ses casos afronta o Código de Defesa do Consumi
dor, o que vem sendo reconhecido por grande parte
das decisões do Poder Judiciário. Só para ilustrar, eu
trouxe o caso de uma associada do IDEC que possui
atualmente um convênio com as classes laboriosas.
Ela paga mensalidade desde 1980 e precisou ser in
ternada. Sofreu uma cirurgia na mão, sendo necessá
rio um implante ortopédico. No primeiro momento, o
convênio não autorizou o pagamento do implante, e
ela recebeu a cobrança da empresa que forneceu
esse implante, de 12 mil reais. Após uma negociação,
esse valor foi reduzido para 3.600 reais, e a associada
se insurgiu contra a operadora, dizendo que ia buscar
a Justiça. Aí ela teve a sua dívida perdoada. Um outro
ponto bastante problemático dessa regulamentação
é a questão das urgências e emergências. Há neces
sidade de alteração imediata da Resolução n° 13 do
CONSU, Conselho Nacional de Saúde Suplementar,
que antes era competente por regulamentar esse se
tor, tendo em vista que essa resolução limita o atendi
mento de urgência e emergência, em diversas situa
ções, a 12 horas em nível ambulatorial, ou seja, os ca
sos de internação ficam excluídos da cobertura dos
consumidores que contratam hoje um plano de saú
de, se for um caso de urgência e emergência,en
quanto perdurar o período de carência. E isso, Srs.
Deputados, embora o art. 12 da própria Lei n° 9.656,
art. 12, inciso V, e mais posteriormente o art. 35, se
não me engano a letra "c", garantam expressamente
a cobertura integral desses procedimentos após 24
horas da assinatura do contrato. Então nós temos
desrespeito à Constituição Federal, àLei Orgânica da
Saúde, ao Código de Defesa do Consumidor, à pró
pria Lei de Planos de Saúde, e ainda assim não pude
mos ter uma resposta da agência competente hoje
para alterar essa resolução, no intuito de proteger es
ses consumidores. Um outro ponto também importan
te é a questão da faixa etária. Hoje, a Resolução n° 11

do CONSU, que trata dos reajustes por mudança de
faixa etária, estabeleceu 7 faixas etárias e permitiu
uma variação de preço de até 6 vezes ou 500% entre
a última e a primeira faixa. Além disso, a resolução fa
culta que a empresa distribua esses percentuais em
cada faixa etária, da forma que julgar conveniente. O
resultado, como todos os senhores devem saber, é
que os maiores reajustes recaem sobre as faixas etá
rias dos mais idosos, como comprova este gráfico ex
traído pelo IDEC a partir dos percentuais de reajuste
colhidos dos contratos das operadoras. Aqui, na faixa
dos 50 anos e dos 60 anos, nós vemos um percentual
de reajuste bastante significativo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - (Intervenção inaudível.)

A SRA. KARINARODRIGUES - Não, não está,
mas nós vamos disponibilizar o gráfico para a Presi
dência, e todos os senhores poderão ter acesso. É
claro que isso provoca uma tentativa de expulsão dos
idosos, que mais precisam dos planos de saúde e
normalmente pagaram muitos anos para ter essa co
bertura. Para ilustrar esse problema, eu trago um ou
tro caso, de uma das associadas do IDEC, que rece
beu um boleto com aumento por mudança de faixa
etária. Ela tem um contrato novo, um contrato da
AMIL, e a sua mensalidade, de um dia para o outro,
passou de R$273,56 para R$724,68. É muito difícil
para uma consumidora suportar uma variação de rea
juste nesse nível. Questão bastante grave também,
no entendimento do IDEC, é a exclusão de acidentes
do trabalho. Essa exclusão está disposta numa reso
lução do CONSU, excluindo da cobertura obrigatória
dos planos de saúde acidentes do trabalho e doenças
profissionais. Nós solicitamos a alteração disso tendo
em vista que a medida atinge um grande número de
usuários, aqueles que têm contratos coletivos, inclusi
ve os que têm contratos contratados pelas empresas
em benefício de seus funcionários. A ANS também
inovou a legislação quando criou o mecanismo cha
mado revisão técnica. Esse mecanismo beneficia as
operadoras em dificuldades financeiras, independen
te das causas dessas dificuldades. Atualmente, o
temaestá previsto numa resolução, a RM nO 19. Des
de a Publicação da inovação pela ANS, trazendo esse
mecanismo da revisão técnica, o IDEC e o PROCON
de São Paulo se insurgiram contra esse mecanismo,
tendo em vista afronta à Constituição Federal e ao
Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque
ele permite alteração unilateral dos contratos, com a
imposição de mudanças para os consumidores que
vão desde novos reajustes das mensalidades, além
dos anuais e além dos reajustes por mudança de fai-
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xa etária, até redução substancial da rede credencia
dade prestadores de serviço. A ANS não reviu a reso
lução, e o IDEC ajuizou uma ação civil Publica em
face da agência. Nós chegamos a alcançar uma limi
nar no Tribunal Regional Federal da 3a Região, porém
a decisão está suspensa por decisão provisória do
Superior Tribunal de Justiça. Nessa ação, Srs. Depu
tados, o IDEC questiona a postura da agência, que
primeiro autorizou essa revisão técnica, repassando
o problema para o consumidor, o problema de dificul"
dade financeira que·a operadora vem. enfrentando,
sem averiguar as causas desses problemas. E uma
das operadoras que recebeu autorização para aplicar
esse reajuste, aS classes laboriosas, uma operadora
que opera lá em São Paulo, elaapresentava indícios
de má administração. Os próprios associados das
classes laboriosas foram ao IDEC e entre~aram do
cllmentos que apresentavam esses indícios. O IDEC
juntou esses documentos ao processo e também en
caminhou para a agência. Vale também ressaltar a
mudança de postura da agência no decorrer do pro
cesso. No início, a agência atacou o IDEC, acusan
do-o até de irresponsabilidade, depois reconheceu os
problemas das classes laboriosas.e instaurou a dire
ção fiscal na operadora, paradepoisapurar o que es
t~va acontecendp. Srs. Oeputados,algymas dessas
regras que eu mencionei, como a de urgência e emer
gência, a exclusão de eicidentes do trabalho, demons
tram .ptotal desrespeitoa esta Casa, eio Corgresso
Nacional,queaprovouumalei,a ~.656, de 1998, que
pqucoa pouco o~órgãos regulamentadores - antes
y9N$U, .agora ANS.-tentam ver •reduzidas. Além
d?saspectos regylamentados, existem outros, que a
DE:)fesa·.. do .Consumidqr cfemanda por regulamenta
ç~o. Um deles €lei questão da transparência. Apesar
de in~istentes reivindicações do IDES, PROCON,
COllselhq FederaldeMedicina.eAM8 de acesso às
plallílhasde custos das operadoras, •não houve qual
qu~r av~nço.EntendemosqYeessaS informaçõesde
vem ser~olocadasªdisposiç.ão da Câmara d~ Saúde
Suplem~ntareide. todospsinteressados, e.mobe
diênci~t:lqprincípiodatransparêrycia que deve.norte
arei.políticanacional cfe relações de cqnsumo. Dessa
forrna,o$cqnsumidores, comessa~informaçõese os
bal~nçps fineinceiros, todas essas informações tradu
zidas PfflaANs,porque () cpnsumi~or precisa enten
der .... nã() sõter as Jnformaçqes, mas entendê-Ia~-,
os con~Hmid()respoderiam não sõreconhecera situ
aç~? finan~l3iradeioperadora e sepreceiver ao esco
Iherpmpl~no(comqtambémseriaPossívelfacilmen
te .icfentifipar·asrazões do~.problemas econpmico-fi
nanceiros e os seus verdadeiros responsáveis. Uma

outra questão que demanda regulamentação, no nos
so entendimento, é apolítica de reajuste. Existe a ne
cessidade da definição de uma política de reajuste
transparente para o setor. Até agora, a agência
tem-se valido de um critério provisório inadequado
para controle dos reajustes anuais dos contratos indi
viduais. Essecritério consiste na média dos reajustes
dos planos coletivos mais umamargem de 0,25, rela
tivo ao IPCA, para despesas administrativas. Em que
pese o fato de os reajustes dos planos individuais e
familiares estarem abaixo dos índices oficiais de infla
ção' os critérios adotados, por sua precariedade, de
vern ser revistos. E não basta ocontrole dos reajustes
anuais, a. agência deve assumir um papel mais efetivo
no controle de quaisquer aumentos. Entendemos ain
da que demanda regulamentação a questão da mobi
lidadedo consumidor. Hoje não podemos afirmar que
há concorrência no mercado de planos de saúde,
nemliberdade para0 nosso consumidor. O IDEC eo
PROCON apresentaram a propostaá Câmara Técni
ca de Reajustes, que possibilitaria ao consumidor
descontente com seu plano mud;ar de empresa sem
ter que se submeter novamente às carências já cum
pridas. Esta €la única forma cfe garantir a livre escolha
do consumidor, cOrno de.garantiruma maior preocu
pação com a qualidade dos serviços of.erecidos por
parte das operadoras ea livre. concorrência no mer
cado de saúde suplementar. Nomodeloatual, comoo
usuário não pode mudar de operadora -- 9uandoele
muda de operador;a, tem quec\jmprirlongas carên
cia~-,em g~ral,mesmo in$él.tisfeito, o consumidor
permanece n~quelaernpresa'E, por fim, eu gostaria
de tratar da questão.dafisceiHzação, urna outra ver
tente mu«o importante do órgão rej;Ju.lamentador e fis
calizador, claro, des~e setor. A agência, no que cons
ta no IDEC, n~o fiscalizél mais de eO%dospla~osde
saúde.• O prilT\eiro problemei diz respeito ao universo
limitado de usuáriosteoricam~nteprotégidospela
atuação da a~ência,apenasconsumidore~com con
tratos individueiis e familiares firm;ados a partir de 99.
Considerand<Fse que a.estimativaé de que 70% dos
contratos são coletivos e q~e, •dos $0% .restantes,
contratos individuélisefamiliares, am~tageécontrato
antigo, tem-s~ uma agência reguladqrado setor e fis
calizadoraque atuél em apenéls15% <;lesse mercado.
O IpEC jàformalizo~lil. agê~çia 9 pedido para que
essa postura fo~e revista, mas até hoje não obtive
mos qualquer re~posta. P4!rqsexempl?sque.servem
também para ilustrara defici~ncia?eSseÓ~gãodizem
respeito a aplicaçãocje mult;as. Seg\jndo'matéria Pu
blicê3.da no jornal O Glo~o,rnê3.téria recente, de
20-6-03, que eu me permito .ler, há 4'00 recUrSos de
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multa em análise na ANS. No caso da fiscalização, a
ANS enfrenta o problema da falta de funcionários
para fazer o trabalho. Desde sua criação, a agência
aplicou multas que chegam a somar 65 milhões de re
ais pelo descumprimento da legislação, sendo que
deste total apenas 537 mil foram confirmados depois
que os recursos das operadoras foram negados. Os
processos precisam ficar mais ágeis, segundo o dire
tor da agência, Januário Montoni. Hoje nós temos na
agência 20 procuradores para analisar cerca de 400
pedidos de recurso. A justificativa do diretor da ANS
não se sustenta. Na nossa opinião, 20 procuradores
são mais que suficientes para uma avaliação célere
de 400 processos: 20 recursos por procurador. Não
bastasse isso, notícias divulgadas por uma empresa
de consultoria do setor, a empresa Capitolio Consul
ting, dão conta de que diversos processos administra
tivos instaurados pela agência são arquivados no ór
gão após verificarem que as operadoras processadas
já haviam sido punidas em outros processos tratando
do mesmo assunto. O IDEC acredita que os casos de
reincidência devem ser punidos com maior rigor e, por
isso, sugere a esta Comissão Parlamentar de Inquéri
to que requisite esclarecimentos à agência quanto a
esse procedimento, absolutamente inadequado.
Essas notícias estão sendo entregues à Presidência
desta CPI e podem ser consultadas pelos senhores.
Por fim, um outro ponto que demanda regulamenta
ção é o agravo. Há previsão para oferecimento dessa
alternativa para os consumidores que possuem doen
ça preexistente, que, pagando a mais, pagando um
agravo na mensalidade, podem ter a cobertura imedi
ata, sem ter que ser submetidos à cobertura parcial
temporária e ter a exclusão de todos aqueles procedi
mentos aos quais eu me referi. Mas, conforme de
monstrado pelo IDEC no teste divulgado este ano e
em outros testes elaborados pelo grupo Pela Vida,
que trabalha com portadores do HIV e de AIDS, pes
quisas feitas em 2000, 2001 e 2003, o agravo não
vem sendo oferecido. Apesar das denúncias formais
também apresentadas à agência, a ANS não respon
deu ao IDEC e também não adotou nenhuma medida
eficaz para punir o expressivo desrespeito a esse
ponto da regulamentação. Vou passar então à Marile
na, que vai tratar do teste.

A SRA. MARILENA LAZARINI - Rapidamente,
o teste que o IDEC realizou sobre operadoras de pIa
nos de saúde teve o objetivo principal de informar e
orientar os consumidores, mas também de contribuir
para o trabalho da agência e das próprias operadoras
do setor. Nós usamos a metodologia que já vem sen
do usada há muitos anos, desde 1989, pelo IDEC

para realização de testes comparativos. O IDEC já re
alizou 160 testes comparativos de produtos e servi
ços, envolvendo 2.600 itens avaliados. Já fizemos tes
tes vários de preservativos masculinos, materiais elé
tricos, playgrounds públicos, muitos testes de ali
mentos. Com esses testes, nós provocamos a retira
da de produtos perigosos do mercado, a revisão de
muitas normas técnicas e a mudança em procedi
mentos de fiscalização de inúmeros órgãos públicos.
Com isso trouxemos mais segurança e qualidade dos
produtos e serviços para0 consumidor. Os testes
comparativos são uma ferramenta importante, uma
das mais importantes do trabalho das associações de
consumidores. Eles são desenvolvidos nos Estados
Unidos pela associação Consumers Union, desde
1936, e na Europa por inúmeras organizações nacio
nais, após a Segunda Guerra Mundial. A metodologia
de testes que é utilizada é amplamente aceita, tanto
pelos consumidores como por Governos e empresas,
em países europeus e nos Estados Unidos, e a meto
dologia se baseia no guia da Consumers Internatio
nal, que é essa organização que eu já mencionei, e
baseia-se também numa norma ISO, uma norma in
ternacional, a ISO Guide 46, de 1985, Comparative
Testing of Consumer Products and Related Services
- General PrincipIes, que foi feita pelo COPOLCO,
que é o Comitê de Políticas para os Consumidores da
ISO, que é um comitê que começou a funcionar há
muitos anos na Europa. A ISO é a International Stan
dardization Organization, que envolve organizações
de 44 países. O Brasil inclusive toma parte da ISSO,
através da ABNT, Associação Brasileira de Normas
Técnicas. O objetivo específico do teste foi verificar a
conformidade à legislação, e nós avaliamos 8 opera
doras de um universo que já tinha sido avaliado no
ano de 2000, avaliação de contratos de planos de sa
úde. Desse universo de 13, duas deixaram de operar.
Nós sorteamos 8 empresas, em função principalmen
te das restrições orçamentárias para essa pesquisa e
atendendo os dispositivos das metodologias de tes
tes. Os contratos, que foram adquiridos por 16 consu
midores, contratados de8 operadoras, cada uma com
2 contratos, eles duraram 4 meses, e as avaliações fo
ram feitas por meio de contatos telefônicos e contatos
pessoais com corretores, atendentes, médicos e la
boratórios. As empresas incluídas foram Amil, Blue
Ufe, Servital, BRADESCO Saúde, Golden Cross,
Interclínicas, Mediai Saúde, Sul América Aetna e Uni
med Paulistana. A nossa estimativa é que essas em
presas envolvam em torno de pelo menos de 5 mi
1hões de usuários, se bem que existam dados dessa
Capitolio Consulting de que apenas duas dessas em-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43241

presas, a BRADESCO e a Sul América, tenham 4 mi
lhões de usuários. Nós avaliamos 12 práticas dessas
empresas, sendo 4 práticas relacionadas à contrata
ção, 6 ao uso dos serviços e duas ao momento do
cancelamento dos planos, e avaliamos também 4
itens dos contratos. Eu não vou entrarem detalhes,
porque a revista que contém o conteúdo dessa pes
quisa foi entregue a todos osOeputados, e, se houver
alguma. dúvida, depois a gente pode esclarecer. O ní
vel de desconformidade à legislação dessas 8 opera
doras variou entre 31 % e 50%. Os resultados foram
encaminhados à agência· antes da Publicação. O
IDEC, sempre - esse é um procedimento -, nós te
rnos um guia de procedimento para os testes, e cada
empresa recebe, 10dias antes dadivulgação de qual
quer teste que o IDEC realiza, os resultados relacio
nados a essa empresa especificamente. E a ANS, no
caso, também depois recebeu o resultado, enfim,
paratomada de providências. E aqui eu vou encerrar,
porque a gente pode deixar para o questionamento
dos Oeputados alguma dúvida. Eu vou apresentar as
propostas do IDEC para esta Comissão. A primeira
propost;;i acho que é decorrente do que foi aqui trata
dOpelaOra. Karina:queaGPI taça urna avaliação do
trabalho da ANS no toqante a regulamentação e fisca
1izaçãodo setor e proteção do interesse público. Caso
fique (jemonstrada a ineficácia oU inadequação da
atuação dessa agência, olDEC sugere a manifesta
ção da CPI no ~entido de haver uma renovação nos
quadros da agência, com escolha de dirigentes que
não só detenham notório saber no assunto, mas tam
bém urna traj13tória e compromisso público, que de
monstremcapaçidade de diálogo com .todos os seg
mentos envolvidoS, porque a experiência do IDEC
com aANSfoi uma experiência de não-diálogo. Nós
encaminhamos inúmeras, inúmeras cartas com soli
citaçõe:s, e pouquíssimas foram as respostas que nós
recebemos, mesmo fazendo parte da câmara consul
tíva dessa agênçia. Nós entendemos também que
deve haVer uma .revisão do modelo institucional da
ANS, que nanossa opinião deve estar mais integrada
ao MinistériodaSaúde eàs instâncias de gestão e de
controle s9cia.1 doSistemaÜnicode S;;iúde, executan
do as polític;;iS definidas pelo Ministério da Saúde, ao
invés de agir corno formuladora de tais políticas. Nós
entendemostambém que deve haver uma avaliação
e apoio.aoMinistérioda Saúde, com vistas no aperfei
çoamlÕhtodo fluXo deressarcimento ao Sistema Úni
co de$aúde, que hoje é insignificante. Aliás, esse foi
um dos p~ntos, vamos dizer, positivos da atuação da
agência: criar os mecanismos para o ressarcimento
aoSUS.No entanto isso não vem ainda funcionando

de uma forma adequada. Nós temos dados aqui que
não são tão atuais, mas infelizmente não existe dispo
nibilidade dessas informações, como já foi dito aqui,
pela falta até de transparência, mas dados de agosto
de 2000 a julho de 2002 indicam que, de um total de
81,9 milhões que eram devidos pelo sistema privado
ao SUS, apenas 28,9 milhões haviam sido pagos e
13,6 milhões estavamdepositados judicialmente, em
juízo. Nós solicitamos também a esta Comissão a
apuração da relação Sistema Único de Saúde e Siste
ma Privado de Saúde, com vistas a verificar se o sis
tema privado desonera0 sistema pÚblico ou, ao con
trário, se onera o sistema público e emque proporção.
Isto significa avaliar benefícios eventualmente conce
didos às operadoras, isenções fiscais, gastos do setor
público para manutenção de planos de saúde e para
funcionários públicos, entre outros aspectos.. Final
mente, nós entendemos que, além da assistência mé
dico-hospitalar, os planos deveriam abrangertambém
a assistência farmacêutica e osserviço$ e as ações
de prevenção. Estes últimos, as ações de prevenção,
apesar de serem previstas na lei de planos de saúde,
na 9656, infelizmente, ·são praticamente .• ignorados
pela maioria das operadoras. Muitoobrigada, Sr. Prec
sidente, pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu agradeço entãoa fala inicial da Sra. Marile
na Lazarini e da Karina Rodrigues e passo à listade
inscrições.

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) ~ Questão de ordem para o Deputado Darcísio
Perondi.

O SR. DEPUTADO DARcíSIO PERONDI ~ Eu
gostaria de pedir à Diretora e Advogadado IDEC que,
se possível, apresentasse para nós a pesquisa. Não.
Nos deram a revista, muito bem feita, ótimo papel,óti
mas fotografias, uma bela leitura, um bom aprendiza
do, mas esta Comissão precisa, não sei se é o termo
certo, não é respeito, mas receber de forma melhor,
não numa revista, um teste, um teste, não sei se era
pesquisa, mas é um teste, e não nos colocar de forma
mais didática, pedagógica, para nós vermos. Numa
revista. Se houver condições téçnicas neste momen
to, acho que em 15, 20 minutos, nós Deputados, eu
ao menos, falo por mim, gostaria de ver a exposição
de outra forma. Não receber este teste na revista.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Pela or
dem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- uma apresentação melhor. Vamos chegar lá! Temos
tana) - Deputado Jamil Murad, pela ordem. tempo para esta CPI, até para chamar lesados, para

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Sr. Presi- haver defesa. Haverá tempo, Dr. Jamil, é óbvio que
dente, já existe uma lista de Deputados inscritos. Nós haverá tempo. O senhor é macaco... perdão. O senhor
vamos aproveitara presença dos convidados para es- é experimentado, ia dizer macaco velho, que é uma
c1arecer os crimes cometidos pelos planos de saúde expressão gaúcha. O senhor é experimentado em
contra a boa-fé do consumidor, da população. Aqui CPls, em outras épocas que o senhor era Deputado.
não é uma banca de universidade que está exami- Haverá tempo suficiente, mas uma exposição técnica,
nando uma tese. Nós estamos buscando pistas da evidentemente que seria melhor. Agora, não sei, de
burla da lei por gente poderosa, que tem proteção em repente, nós estamos chovendo no molhado, elas es-
várias instâncias do Poder, usando espaço, e eles tão nos preparativos e farão para nós em 10 minutos.
cada vez burlam mais, como existe exemplos que pu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
lulam todo dia no noticiário. Então, os convidados vie- tana) - Nós vamos, de fato, as nossas convidadas,
ram, de viva voz, transmitir um trabalho que fazem. certamente, ao longo das respostas que darão às
Aqui não é uma banca da universidade que está ana- perguntas, aos questionamentos das Sras. e Srs.
lisando técnicas científicas de levantamento de opi - Deputados, terão oportunidade de abordar diversos
nião. Eles estão levantando aqui e têm inúmeros ca- temas que também incluam a pesquisa. Segundo, a
sos - é só cada Deputado, se quiser, eles apresentam Mesa esclarece, consultou inclusive a nossa Secretá-
exemplos vivos de burla da lei. Então, eu peço prosse- ria Carla, que o relatório detalhado com os resultados
guimento da CPI, por mais consideração que eu te- desta pesquisa foi inclusive distribuído aos Depu-
nha. Eu não sei se o Deputado Perondi é professor da tados e Deputadas, porque foi um dos pontos em
universidade. Mas aqui não precisa esse rigor todo. É que se embasou a instalação desta CPI. E, por fim,
a pista da irregularidade, depois o Ministério Público então, dar início à inscrição dos Deputados e, evi-
vai em cima. O Ministério Público não apresenta tese dente, reafirmando que o. encontro de hoje é com o
científica com técnica de levantamento de opinião. Ele objetivo de analisarmos todos os temas nos quais o
vê que o crime foi cometido e vai punir de acordo... e Instituto de Defesa do Consumidor possa nos ajudar
pede para a Justiça punir de acordo com a lei. Não é neste que éo objetivo da nossa CPI, que é analisara
um problema de um trabalho científico. situação dos planos de saúde no nosso País. O pri-

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI- Sr. meiro inscrito é o Deputado Arlindo Chinaglia, a
quem passo a palavra por 3 a 5 minutos, com aquela

Presidente, eu fui citado e preciso fazer a réplica em 1 flexibilidade aqui da Mesa para poder concluir os
minuto. Em 1 minuto, Sr. Presidente! questionamentos e posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA-Sr.
tana) - A Presidência vai conceder 1 minuto a V.Exa., Presidente, Sr. Relator, e as convidadas que aqui re-
até 2.se precisar, para que a gente possa ingressar na presentam o IDEC e aos demais pares, primeiro, eu
ordem das inscrições. ..- . f . I

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI- Em creio que a exposlçao aqUi elta pe as representantes
do IDEC, em certa medida, confirmam aquilo que -

primeiro lugar, aqui não é um tribunal. Meu querido antes da própria instalação da CPI, e até mesmo para
Deputado Jamil, larga experiência, que bom que o se- alguns de nós, independente do próprio teste que o
nhorvoltou e vamos apreender muito com V.Exa. Aqui IDEC fez - nós sabemos que ocorre. E eu já manifes-
não é um tribunal, aqui não é Ministério Público, aqui tei, mais de uma vez, a preocupação de que se esta
não tem promotor. É óbvio que há problemas enor- CPI continuar fazendo audiências Publicas e não fo-
mes com planos de saúde, isso é indiscutível, Dr. Ja- car a sua investigação, temo que ela possa repetir o
mil, mas o que eu gostaria, mas me parece que há di- óbvio para aqueles que, de alguma maneira, já têm as
ficuldades de ordem técnica, de ordem sei lá porque, informações a saber. Primeiro, que criam-se dificulda-
de fazer uma exposição, me parece mais clara e mais des para o atendimento, resultando ou no não atendi-
pedagógica para a pesquisa. E a pesquisa é o cami- mento ou num atendimento, muitas vezes, de baixa
nho para chegar aonde o senhor quer, realmente, qualidade. Segundo, a questão dos reajustes, porque
aonde realmente V.Exa. quer, mas essa é uma opi- não surpreende, lamentavelmente, que, a partir de
nião. Vamos ouvir depois os técnicos do IDEC, se têm uma determinada faixa etária, o aumenta seja de até
condições de fazer isso, me pareceu armados ali, eu 500%. Isso é da lógica do sistema. Por que que é da
achei que com o Power Point. Eu achei: Vai haver lógica do sistema? As pessoas vão ficando mais ve-
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lhas, a tendência é de ficarem mais doentes e patolo
gias mais caras. Então, o melhor é que elas sejam ex
pulsas do sistema. Essa é a lógica. Não interessa aos
planos de saúde pessoas que custem caro ao siste
ma. Então, para tentar ganhartempo e buscar aprove
itar ao máximo a presença de nossas convidadas, as
sugestões aqui apresentadas pelo IDEC à CPI, algu
mas foram cogitadas no início dos trabalhos. Mas
éhamo a atenção para a primeira pergunta. No item 4
das propostas propõe-se: revisão do modelo .institu
cionalda NS que deve estar mais integrada ao Minis
tério da Saúde etc. Vejam, o modelo institucional da
NS é igual ao de outras agências. Uma vez indicado,
não muda. Apergunta é: o IDEC concorda com esse
modelo, há alguns anos aqui instalado, de agências
reguladoras, a partir da experiênciados planos de sa
úde? Porque renovação dos pátios pode ser uma
eventual alternativa, mas a minha opinião, eu quero
saberdo 10EC. Eu não creio que agência seja o me
lhor mecanismo, exatamente pela independência e,
porconseqüência, sua mais absoluta falta de controle
de outros poderes. E por que isso foi implantado no
Brasil? É de fatO um modelo neoliberal. Não pode ha
ver a presença dó Estado, portanto, nãopode haver a
presença da autoridade. Quem manda são as empre
sas. Essaéa lógica de agência. Asegunda pergunta:
vocês entendem que a Agência Nacional de Saúde
Complementar não funciona por incapacidade ou por
queédasuaestrutura? Porque, vejam, têm quadros
na exposição da Ora. Karina. Naturalmente tem com
p~tênciatécnica. Se não faz - na minha opinião faz-,
eu quero saber se é a essa conclusão que posso che
gar. Da exposiçãodo IDEC é que não funciona, por
que os compromissosse misturam de agência com
as operadoras de planos. A Ora.Karina, em dado mo
mento, falou quenãose tem acesso à planilha de cus
tos. Éverdade, como não se tem acesso, por conse
qüência, aos lucros dos planos de saúde. E a pergun
taquefaçoé: na opinião das representantes do IDEC,
o acesso à plani.lha de custos seria suficiente para
terrnosuma análise de quanto é o lucro? Porque a
única maneira, talvez - mas se não é a única, creio
que ela é. importante -, para atender àquela questão
que me parece ser o maior desafio da CPI, em que
medida os planos de seguro e saúde auxiliam ou one
ram -eaminha opinião é.que oneram -- o Sistema
Único deSaúdeJ Finalmente, duasúltimas perguntas,
Presidente. A penúltima: vocês vêem possibilidade
institucional e Jurídicade que nós pudéssemos com
binar acontribllição hoje existente por parte.dos pa
gadoresdo~planos de saúde para uma alternativa do
SUS? Eu faço essa pergunta e faço a vacina em se-

guida. Não sou a favor de dupla porta, não sou a favor
de nada disso, mas eu creioque aquela idéia de que o
"melhor plano" - entre aspas - é o SUS, talvez devês
semos explorar. Quero saber a opinião de vocês. E, fi
nalmente, como vocês avaliam as tentativas que es
tão sendo feitas pelo Ministério daSaúde e as entida
des de planos de saúde, porque me surpreendeu.
Não sei se a notícia é verdadeira ou não, mas me pre
ocupa muito a idéia de planos simplificados e baratos
para os pequenos Municípios onde eventualmente
haja uma carência maior da saúde. Obrigado.

O SR.. PRESIDENTE. (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado. Nós vamos fazer aqui blocos de 3
ou 4 Deputados, para que a coisa ande melhor. O
Deputado José Unhares é o próximo inscrito.

O SR. DEPUTADO JOSÉ UNHARES - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, nobres expositoras, meus estima
dos companheiros, eu vi aqui na.· revista uma propa
ganda: "Vamos dobrara nossa força". Então, aminha
primeira pergunta é:. quantos associados tem o
lDEC? E, desses associados, quantos sãousuáríos
de planos de. saúde? Porque aqui tem, parece-me
que tem uma propaganda "Ficha de Associação",
convidando para que alguém se associe" Isso seria a
primeira: quantos associados, desses, quantos são
usuários do plano de saúde e desses usuários do pIa
no de saúde que chegaram até o ·IDEC com reclama
ções quantos foram atendidos, se ~Iesforamatendi
dos, ou se nãoJoram. Qual a diferença específica en
tre o PROCON e o IDEC-o que que busca o
PROCON e o que que buscaomE9?gual é a dife
rença que tem. Desses usuários que levaram recla
mação, eles se desligaramdaqueFe pla.node saude,
procuram outro ou ficaram no mesmo plano, ou trou
xeram algumajustificativa? Ea última pergunta seria,
decerto modo - pode ser que eu t~nh<:touvido mal -,
parece-me que a ANSJiscaliz.a cer~ade.80%dos pIa
nos. Agora, a ANS nos troux~ aqui. umqado, .numa
das nossas reuniões, qlJe, numa pe§quisa feita por
ela, 84% dos usuários -até isso prov()Cou uma dis
cussãoaqui interna -, s~ 84% indiÇ?m... esses 84%
investigados indicamsatisfaçãocorn o seu plano de
saúde. Então, eu queria que,.se esses.d~dos.confe

rem e se esses esclarecim~ntos qyeestou pedindo
aqui poderiam ser, digamos.assim,~ializados com
esta Comissão. Muito obrigado, Presid~nte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) -- Obrigado,DeputadoJosé Unhares.O próximo
é o Deputado MárioHeringer.

O SR. DEPÜTADOI\IIÁRIO HERINGER - Des
culpe-me pelo atraso. Agente ouviu atentamente a
exposição das representantes do IDEC. Eu tive uma
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sensação de que o grande culpado nesse processo
todo é a Agência Nacional de Saúde. Eu tenho a im
pressão de que estamos numa CPI errada. Eu queria
saber das senhoras se efetivamente houve uma de
generação do relacionamento tomador, prestador,
usuário, a partir do momento da instituição Agência
Nacional de Saúde. Eu queria saber também se, a
partir das queixas e das observações feitas pelo
IDEC, a gente não poderia propor soluções mais prá
ticas, uma vez que essas soluções propostas aqui,
elas são extremamente complexas, e que a gente não
vai resolver isso com a rapidez necessária para se
corrigir um processo equivocado de saúde no Brasil.
Na hora que você precisar trocar pessoas da direção
da Agência Nacional, revisar o modelo institucional,
quer dizer, são propostas, a meu ver, muito longe da
nossa realidade. A gente precisava de coisas mais ur
gentes. E, pra terminar, eu gostaria de questionar,
com relação aos períodos de carência, as queixas
que vocês têm, em termos de percentual de queixas,
porque eu queria depois fazer uma correlação com a
corretagem. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - A próxima é a Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, nobres companheiros, Marile
na, Karina, eu necessariamente conheço um pouqui
nho desse assunto, porque participei com Marilena,
em outros momentos, da construção do Código de
Defesa do Consumidor, depois da construção da le
gislação. E tive oportunidade de participar da Comis
são de Seguridade Social e Família -participo dela
há quase 9 anos. E esse tem sido um tema - o Henri
que sabe melhor do que eu disso - tem sido um tema
constante na nossa Comissão. Obviamente, a gente
tem que, primeiro, estabelecer que o serviço público
tem que existir e prestar muito bem o serviço. Se ele
prestar muito bem, não tem por que ter operadora su
plementar, não existiria saúde suplementar, salvo
para o que ela nasceu pensando, foi criada para isso,
que era o melhor serviço de hotelaria, mas nunca o
melhor serviço de saúde. Então, em primeiro lugar, a
gente tem que estabelecer que todos nós, eu não te
nho dúvida disso, todos nós pensamos da mesma
maneira: o serviço público tem que ser melhorado, na
medida em que ele melhore provavelmente o serviço
suplementar será mesmo suplementar. O que ocorre
no Brasil não é isso, talvez por isso a gente tenha ne
cessidade de uma CPI como esta. Então, para a gen
te se situar. A primeira pergunta: fiquei preocupada,
porque realmente senti em outros momentos desta
discussão, que não é nova, porque a gente falava muito

da questão dos planos, agora se fala muito da agên
cia. Vocês detectaram ou pelo menos a maioria do
discurso foi, vamos... quer dizer, a agência não está
trabalhando, a agência não está funcionando, vamos
mudar a agência, vamos mudar as pessoas da agên
cia, como se aquilo não fosse um mandato e não seria
nada democrático no nosso ponto de vista que a gen
te alterasse um mandato para o qual aquelas pessoas
foram eleitas, designadas, eleitas no sentido técnico,
não eleitas escolhidas, digamos, não eleitas pelo
povo. Em função disso, eu preparei 5 perguntas. Eu
queria mais ou menos saber qual é o dia-a-dia pior: o
dia-a-dia com as operadoras ou o dia-a-dia com a
ANS. Não me responda que é ruim com as duas, eu
quero saber qual é o pior. Segunda, em determinado
momento, acho que foi a Karina que disse, ela falou
que no tema Restrição de Coberturas havia alguns
itens que vocês tinham detectado que não era item de
alta complexidade. Eu quero saber quais são os itens
que vocês consideram não ser de alta complexidade,
porque não imagino que aANS vá de alguma maneira
burlar a legislação, na medida em que ela é um órgão
de fiscalização. Quando o Deputado Perondi questio
nou a questão da forma de que foi apresentada a pes
quisa, veio-me a idéia: existe algum tipo de contesta
ção, algum outro instituto contestou a pesquisa feita?
Enfim, de alguma ma.neira existe algum documento,
alguma coisa que vocês tenham alguma informação?
Porque houve um burburinho de que havia uma uni
versidade que teria feito alguma coisa para contestar
essa pesquisa. Então, eu queria saber exatamente
quais foram os elementos. Outra questão que é meio
emblemática, mas que eu tenho coragem de tocar,
até porque eu acredito no serviço público, é a questão
da faixa etária. Lembro-me de quando comecei a
aprender um pouquinho sobre esse tema, e o primei
ro projeto que acabou virando essa 9656, fui eu que
elaborei na Comissão de Defesa do Consumidor, tra
balhamos 8 meses com base num texto que vinha do
PROCON de São Paulo. A gente aprendeu um pouco
de atuária, de cálculo atuarial. Em algum momento, o
IDEC trabalha com esse cálculo, para a gente efetiva
mente ver até onde tem abuso da operadora, ou se
efetivamente o cálculo atuarial é feito e por isso há o
aumento na faixa etária dos mais idosos? Além do
cálculo, há algum abuso? E a quinta e última pergun
ta: necessariamente, a Karina disse durante todo o
depoimento que a legislação não é absolutamente
embaralhada, sem resoluções, não sei mais quantas
do CONSUL, enfim, quer dizer, o que eu tenho de co
nhecimento é isso mesmo. A gente, no ano passado,
Henrique se lembra, tinha uma medida provisória,
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todo mundo conseguiu ser contra a medida provisória
e a gente derrubou na Comissão em um dia, conse
guimos derrubar uma medida provisória que era ruim
para todo mundo, nem as operadoras, nem as entida
des médicas, nem o Serviço de Proteção ao Consu
midor, ninguém queria aquela medida provisória.
Então eu fico imaginando o seguinte: vocês, em fun
ção do aperfeiçoamento técnico que tem o IDEC, em
algum momentovocês têm a compilação dessa legis
lação? Ou seja, como se a cada artigo vocês tives
sem compilado mesmo. Talvez isso fosse interessan
te para que o Deputado Henrique pudesse distribuir
aos membros da Comissão. Essas são as 5 pergun
tas. Obrigada.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu passo, então, a palavra as nossas convida
das. Peço que... As perguntas foram em número bas
tante grande, mas que sejam o mais concisas possí
vel e que procurem dividir os assuntos.

A SRA. MARILENA LAZARINI- Vamos aqui fa
zerum esforço para responder dentro daquilo que nós
temos conhecimento e acúmulo de discussão dentro
da entidade. É óbvio que tem algumas perguntas
aqui, principalmente as que foram colocadas pelo
Deputado Arlindo Chinaglia, que nós não temos...

aSR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - SÓ vim para cá pelas circunstâncias. Sou o
Vice-Presidente e o Presidente foi atender a um tele
fonema.

A SRA.MARILENA LAZARINI - Nós não te
mos respostas prontas para todas. elas. Mas essa
questão da revisão do modelo institucional, essa
questão das agências reguladoras, o IDEC acompa
nha algumas agências e alguns segmentos, por força
da nossa atividade. Umproblemagrave que acontece
- e no caso da Agência Nacional de Saúde Suple
mentar acontece isso - é a agência ser formuladora
de políticas. E nós entendemos que as políticas de
vem ser emanadas do Ministério e não pelas próprias
agências. Então essa é uma situação que é quase co
mum em outras agências que funcionam no seu país.
A questãode se a agência não funciona por incapaci
dade ou pela estrutura ou se ela é capturada - agora
tem a captura das agências - pelo setor que é regula
do, essa é uma questão qUe vem sendo muito debati
da. No nosso entendimento, hoje, o Brasil, pelo fato
de não ter - eaí é um desafio para o Congresso Na
ciona� -, pelo fato de nós não termos uma lei que dê
diretrizes gerais para o funcionamento das agências
no que diz respeito. à questão da transparência, aos
mecanismo de participação da sociedade, para que
haja um efetivo controle social e regras para o funcio-

namento, porque aqui o Deputado disse que a ANS
funciona igual às outras agências. Não éo caso. Nós
fizemos um teste sobre agências reguladoras e existe
muita diferença entre o funcionamento até dessas
agências de última geração, no caso, a ANEEL, a
ANATEL e a Agência Nacional de Saúde Suplemen
tar em relação a esses aspectos de transparência e
de mecanismos de participação da sociedade, e re
gras de funcionamento. Uma faz consulta Publica de
uma determinada maneira, ouve a sociedade, dispo
nibiliza as informações em tempo real nosite, para
que essa consulta realmente tenha umcaráter demo
crático e aberto à participação. Outras não, como éo
caso da ANS, ela é até uma agência, que, no nosso
teste de agências reguladoras, teve uma avaliação
muito ruim. Então, é um tema complexo. Nós não te
mos, opinião em que o melhor, Deputado, é o modelo
de não haver agências reguladoras. O que nós acha
mos é que tem que ter, sim, urna formulação de dire
trizes em que essas agências se encaixem, que elas
não formul~m polítb~.s .• Enfim, nós temos algumas di
retrizes gerais; fruto de uma experiência do IDEC e da
vivência do acompanhamento dessas instituições.
Nós imaginamos que, no caso da saúde suplementar,
se houveruma agência quesigaas diretrizespolíticas
do Ministério e que realmente cumpra o seu papel,
que é trazer o equilíbrio entre o interesse econômico
e as necessidades da sociedade... Nós não somos
contra o setor privado não ter lucro. A questão aqui é
de quanto é o lucro, não temos acessoà planilha. Tem
que ter o lucro justo. Nós vivemos num modelo capita
lista e entendemos isso. Mas a questão é o equilíbrio.
Não adianta esse lucro ser tirado de pessoas que não
têm um serviço que sirva ao qUe ele se propõe, que é
o caso. Hoje a maioria da população paga plano de
saúde e não tem o atendimento minimamente razoá
vel. Quer dizer, o papel das agências eu acho que tem
que ser rediscutido dE:? uma maneira geral. Agora,no
caso, a ANS, comparativamente a outras agências,
todas tiveram nota baixa, mas.aANS foi uma das que
teve a pior avaliação. Se avali~ção.Sehouverinteres
se, a gente pode passar esse material, com cada um
dos quesitos, porque nós testamos 34 quesitos,além
de uma avaliação em bloco.de efE:?tividade. Quer dizer,
como essa agência é efetivap,ara os interesses do
consumidor, como ela fiscaliza, enfim, corno ela
funciona, em termos de resultado do seU trabalh? E a
pergunta que foi colOcada, olDEC está trabalhando,
sim. É uma campanha de que 6SUS pode ser o seu
melhor plano de saúde. Quanto à idéia se eventual·
mente uma parte desse recUfso que yai pal'aosiste
ma, nós não temos resposta Para isso. Mas acho que
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é um desafio para todos da nossa sociedade fazer
essa discussão e pensar nessas saídas, porque nós
acreditamos muito no sistema público. Eu vou conti
nuar dando resposta aqui ao Deputado José Unha
res, e depois, se a Karina tiver alguma questão que
tangencie também o que o Deputado Arlindo China
glia colocou, ela pode complementar. Mas o Depu
tado José Unhares colocou a questão de quantos as
sociados. O IDEC tem 25 mil associados e a maioria...
Nós não temos esse dado. Nosso sistema de cadas
tro, agora que estamos implantando o novo sistema...
Nós não tínhamos como incorporar as informações,
enfim, sobre perfil, organização não-governamen
tal. Deputado, infelizmente, o País vive uma realida
de muito difícil. Nós nos sustentamos com recursos
dos associados. Nós não podemos ter nenhum recur
so de empresa nem de entidade empresarial justa
mente para preservar a independência da nossa insti
tuição. Então, por isso é importante a sustentação vin
da dos associados e precisamos ter mais associados.
Esse é o sentido e a necessidade de a entidade se
fortalecer. Agora, a maioria tem planos de saúde. Tan
to assim, que é isso que nos leva a trabalhar com
esse tema, porque se nós fôssemos priorizar a ques
tão da saúde... Agora, nossa grande satisfação é ter
também na agenda do IDEC não apenas aquilo que o
associado - principalmente pessoas de classe média
- nos traz, que são reclamações contra planos de sa
úde, e bancos. Também estamos trabalhando em prol
da melhoria dos serviços públicos. Então, isso já é
uma grande satisfação. A nossa agenda ela é elabo
rada pelo associado, mas também por uma perspecti
va de olhar para a sociedade brasileira, essa socieda
de com diferenças tão grandes. Temos que atuar em
todas essas frentes. Agora, quanto às reclamações
atendidas, eu coloquei o número de reclamações. No
IDEC, por ano, só de associados, porque nesse tipo
de orientação nós privilegiamos o nosso associado
no atendimento, chegaram a mais de 3 mil ao ano e
dão uma média em torno de 2.500 reclamações. E o
senhor perguntou também... Eu trouxe aqui os núme
ros do PROCON. Eu tenho aqui na exposição os nú
meros do PROCON, que, no ano de 2001, as recla
mações - aqui é só reclamação mesmo - são 2.398,
quarto lugar no ranking do PROCON de reclama
ções. Em 2002, 2.245, e, este ano de 2003, até abril, 4
meses portanto, 716 reclamações. No IDEC, em
2000,2.888; em 2001,3.150; em 2002, 2.163; e neste
ano até maio, 1.003. Como eu disse anteriormente, o
PROCON não atende aos reclamantes dos planos
coletivos, só dos planos individuais. Isso já restringe
bastante o universo do PROCON. O IDEC não. Nós

atendemos reclamações independentemente se o
plano for coletivo ou não. O senhor pergunta também
se os usuários insatisfeitos se desligam. Eu acho que
a Dra. Karina, de alguma maneira, já tinha esclarecido
esse aspecto, porque é muito difícil para o usuário se
desligar. Ele tenta se segurar ao seu plano, porque
sabe que se ele desligar terá que cumprir todas as ca
rências, justamente porque não existe uma mobilida
de dentro do sistema, que é uma das nossas propos
tas. E é a mesma coisa que ter conta em banco. A
gente fala que tem muito banco, tem concorrência,
mas é muito difícil a troca desses prestadores de ser
viço. Então, de alguma maneira, o usuário deplano de
saúde acaba ficando cativo daquela empresa.

(Intervenção inaudível.)
A SRA. MARILENA LAZARINI - Olha o IDEC

trabalha... Nós não fazemos o que o PROCON faz. O
senhor perguntou também a diferença entre o
PROCON e o IDEC. Os PROCONs são órgãos públi
cos ou ligados aos Governos estaduais. Existem
PROCONs municipais também. Fui diretora do
PROCON de São Paulo, de 1983 a 1986. Então, co
nheço um pouco isso há muito tempo. Os PROCON
são órgãos governamentais que trabalham prioritaria
mente no atendimento às reclamações da população
e buscam a intermediação junto às empresas para re
solver essas reclamações. O IDEC tem um atendi
mento diferente: nós atendemos os nossos associa
dos, mas nós não fazemos a intermediação com as
empresas. Fazemos um trabalho mais pedagógico,
mostrando ao consumidor, ao associado, qual é o di
reito que ele tem naquela questão, dando auxílio, por
exemplo, de modelos de carta, enfim, fazendo com
que ele vá buscar o seu direito. Ele vai buscar seu di
reito junto à empresa. Porque o Código de Defesa do
Consumidor, antes de mais nada, quer que a relação
consumidor/empresa seja o primeiro caminho para a
solução do conflito. Então, nós orientamos nossos as
sociados a fazer isso. E temos um retorno. Quer dizer,
sabemos que a maioria tem sucesso nessas tentati
vas. Quer dizer, quando um consumidor comparece à
empresa mostrando que ele conhece o seu direito,
com uma boa carta, com um conteúdo, na maioria
das vezes, ele consegue a solução para esse conflito.
E o IDEC se reserva, porque temos poucos recursos,
para as brigas coletivas. Então, as ações judiciais que
empreendemos são ações que servem para o conjun
to dos nossos associados ou para toda a sociedade.
São ações civis Publicas que vão tendo resultado fa
vorável que beneficia toda população que tem deter
minado interesse difuso ou coletivo. Então, o IDEC
atua - diria assim - comparativamente aos PROCON,
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estes atuam mais no atendimento individual e nós, tem; elas foram encaminhadas para a agência e tam-
prioritariamente, procuramos atacar mais no atacado, bém relatadas aqui propostas de alterações em regu-
pressionando as agências reguladoras, o Governo, lamentações, o que a ANS poderia fazer, como as
no sentido de aprimorar as legislações, aprimorar a que eu citei - urgência e emergência, a questão da
fiscalização, retirar produtos perigosos do mercado. falta de cobertura para as doenças de trabalho e tam-
Nossa perspectiva é mais no âmbito coletivo. (Pausa.) bém uma fiscalização efetiva. Isso é muito simples,
Rapidamente, tenhouma pergunta aqui. O Deputado, pode ser feito agora e são propostas do IDEC. Quanto
também, disse quea Agência ANS fiscaliza 80% dos ao que é mais difícil- o dia-a"'dia com a ANS ou com
planos. É exatamente o contrário: ela não fiscaliza os as operadoras -, é difícil responder à questão, mas eu
planos coletivos - pelo menos o que consta para nós diria que é com as operadoras, porque as operadoras
- e ela não fiscaliza os planos que são anteriores à causam o problema que infelizmente...
Lei n° 9.656. Então, ela fiscaliza urn universo muito A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
pequeno. E, também, tenho uma informação que foi Não, a idéia do dia-a-dia. é essa: com quem é mais fá-
abordada aqui sobre os 84% de satisfação que foram cil resolver, com a ANS ou diretamente no dia-a-dia,
identificados em uma pesquisa realizada e contratada quer dizer, diretamente com a operadora?
pela Agência. Essa pesquisa realmente mostra que A SRA. KARINA RODRIGUES- É, o IDEC não
existe. esse nível de satisfação, mas menciono tam- faz essa intermedia.ção do consumidor; a gente sabe
bém que há 6% de insatisfação. Porque nós entende- da ANS, porque é uma demanda que a gente manda,
mosqueeraesSélleituraqueaAgênciadeveriaterfei- tanto de denúncias que surgem lá no atendimento,
to dessa pesquisa e não comemoraros 84%. Mas se como de propostas. Isso, já foi dito aqui, é muito difícil
olharmospara os dados de uma .outra pesquisa, do se resolver com a Agência, é muito difícil que o IDEC
IBGE, pasquisadeamostra por domicílios, .nessa seja atendido. Ma!'l nós não temos intermediação di-
pesquisa, especificamente sobre.serviços de~aúde, reta. com operadoras deplanos de saúde; nós orienta-
foi identificado que 79% dos usuários de serviços de mos os consumidores que, por si só, Sé. dirigem às
saúde declararam que tem uma saúde boaou muito operadoras e, muitas vezes, têm de acabar na Justi-
boa.• E, .portanto, praticamente s~o •. não-usuários do ça, para ter o seu direito atendido. A questãodospro-
sistema de saúde. Isso não se distancia muito desses cedimentos de alta complexidade nãoJoi o IDECque
840/(' de satisfação. Quer dizer, as pessoas quando detectou quais daqueles elencados na resolução da
usam pouco o serviço ou quando não estão em uma ANS que, porventura, e~tariarrrinadequados;foi a So-
situação limite, provavelm~nte marcam uma consulta, ciedade deEspecialid~desMédicas,ligEidaà Asso-
têm umélt~ndimento.Querdizer, ess~graude satisfa- dação Médica Brasileira. E nós ternoS esses docu-
ção de 84% é o mínimo esperado. Gostaríamos que mentos, que estão apresentados aqui; inclusive, a
fosse 99% ou mais do que isso. Associação Médica Brasileiratambérn vai, espero,

OSA. OEPUTADO JOSÉ UNHARES - Mas, depor e poderá discorrer commuito méiis propriedade
isso é impossível. (Risos.) De 36 milhões, 84%... sobre essa questão. Faixa etária: olDECnão trabalha

A SRA. MARILENALAZARINI - Entendemos com cálculo atuarial ~spontaneamente. Essa questão
que 84% não é um número a. ser comemorado aqui. nos surge algumas vezes, até em d~rnandasjudiciais.

(Pausa.)E, também, foi dito aqui o seguinte: se a ANS onde discutimos reaju~tes por rnudEinça d~ faixa etá-
é a grande culpaqa dessa questão. Não. Essa ques- ria; e aí temos de. acabar dando contaqesseassunto.
tão é recorrente,já éa?terior, infelizmente. A questão Essa variação deSOO% nã() no~foiexplicada; olDEC
da situação dos serviços privados de saúde e, tam- não tem documento que comprov~éi necessidade de
bém, dos serviços públicos é umaquestão recorrente. haver essa variaçãodeSOO%.E tarnbémtemos que o
AAN$ nãopiorou, mas havia uma expectativa de que consumidor,. como nã()h;iobrigat9riedad~dehaver
ela viesse, pelomenos,a iniciar um processo de solu- certo equilíbrio ~adistribuiçã8des~eperGentual,aca-
ção para isso. E vemosque estamos, cada vez mais, baocorrendoa expul~~odosid9S0s.Então,foinesse
nos emaranhando em coisasque não apontam para sentido que nós coIocarnosa questão~a~alxaetária.
um caminho desolu9~()' Acho que é isto. A SRA. DEPU!,ADA .LJMRA qAR~eIR9 - A

O$~.PReSlpE~Te (D~putado Henrique Fon- compilação des~ Jeqis1ação e aquelen~góciose tem
tana) - Com a palEiyraEiSra. KarinaHodrigues. alguma contestação dapesquisa.

A SaA. KAFU~J).RODRI~UE$.- Bom, quanto à A SRA. KARINJtROgR.1(3UES - A compilação
questão de~eexist~m9Y não~ol~ções mais simples da legislação nós. ternos;nó~t~mosesse guia; nós
a serem propostas por~ste Instituto, é claro que exis- podemos enviar poralgurn Deputado, inclusive com
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as nossas alterações de mudanças; nós já disponibili
zamos esse documento. E quanto a essa questão da
UNICAMP, documento da FECAMp, nós tivemos a
notícia de que isso foi elaborado por meio da impren
sa; nós não tivemos acesso a esse relatório.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
um documento da UNICAMP, dizendo o queda pes
quisa?

A SRA. KARINA RODRIGUES - Nós consulta
mos... a notícia surgiu através da imprensa, um jorna
lista questionando que a UNICAMP teria feito um do
cumento - aliás um documento que foi solicitado pela
Agência, não é... é preciso até ver aqui nesta CPI
quanto se gastou para se fazer isso - contestando o
teste do IDEC. Nós ligamos à Reitoria da UNICAMP
por diversas vezes; o Reitor estava de férias, mas
acabou a secretária nos atendendo, dizendo que ele
não tinha notícia disso; procuramos a FECAMP, que é
uma outra entidade que foi listada por esse convênio,
e também não tivemos nenhuma resposta. Então, não
temos acesso ainda a essa contraposição, e, assim
que tivermos, poderemos responder aos questiona
mentos eventualmente elaborados.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado. Então, vamos passar ao próximo
bloco de inscritos: Deputado Jamil Murad; depois, o
Deputado Biscaia. Desculpecme,Deputado Jamil Mu
rad, mas, amanhã pela manhã, faremos uma nova re
união da nossa CPI, às 10 horas da manhã, para ana
lisar os requerimentos que temos para serem vota
dos. Deputado Jamil Murad.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Presiden
te, Deputado Henrique Fontana; Deputado Ribamar;
nossa Secretária; e as convidadas, Ora. Marilena e
Ora. Karina, nós estamos diante de uma situação mui
to grave. Vou aproveitar aqui os poucos minutos para
receber a contribuição do IDEC, para tomarmos uma
atitude, quer dizer, no que se refere a 31 a 50% de
desrespeito à legislação, segundo estudo feito pelo
IDEC. Quer dizer, a Constituição permite que haja
esse trabalho empresarial na área da saúde, que é o
papel dos planos. Agora, o empresariamento na área
da saúde exigiria rigor na prestação desse serviço. Eu
já citei numa outra ocasião que as indústrias de auto
móvel, quando aparece um defeito em série, tomam
alguma medida. Elas põe anúncios no rádio, jornal,
em que pedem para recolher aquele tipo de carro da
quele ano, porque vão trocar a peça ou trocar até o
carro. Agora o que acontece aqui, quer dizer. .. os pla-

nos se organizam para desrespeitar a lei, não respei
tamCongresso, não respeitam Executivo, não respei
tam Judiciário. Quer dizer, é um abuso, é a burla per
manente. As instituições parece que servem para pro
teger os planos. Quer dizer, a ANS, faço a seguinte
pergunta: pela experiência do IDEC hoje, a ANS fun
ciona para proteger o consumidor, o paciente, o usuá
rio do plano ou é um anteparo para proteger os inte
resses dos planos? Eu pego, por exemplo, o Tribunal
Superior Eleitoral, eu vejo candidatos a Presidente da
RePublica e Parlamentares com grande apoio dos
planos de saúde. Isso está dentro da lei. Agora, nós
precisamos, não é porque fez essa contribuição que
eles vão ficar protegidos para desrespeitar a lei, parti
cularmente para desrespeitar o consumidor. Eu espe
ro desta CPI exatamente medidas no resultado final,
que acabem com essa burla, com esse abuso. Uma
outra pergunta: os diretores da ANS, a senhora, que é
da Câmara da Medicina Suplementar, da Assistência
Suplementar, muito bem, quais os critérios para o
Presidente da RePublicaescolher os Diretores da
ANS? Trocamos o Governo. A ANS está sintonizada
com os diretores escolhidos pelo Governo anterior?
Porque o povo toma uma decisão, eu não estou satis
feito com esse rumo, com essa maneira de adminis
trar o País, aí o troca· o Presidente, e aí a Diretoria
da...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Cinco minutos, Deputado.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Terminan
do. Aí a Diretoria da ANS permanece? E permanece
com essas características. Qual é avaliação sobre a
correção das irregularidades praticadas pelos pólos
contra o consumidor? É mais fácil continuar burlando
e corrigir só daqueles que reclamaram? Porque quem
não é... Há muitas empresas, não da área da saúde,
que burlam o direito do trabalhador e pagam quem re
corre à Justiça. Só que elas ganham muito mais bur
lando, porque a grande maioria não vai à Justiça ou a
coisa é muito demorada. Às vezes a firma até fecha e
elas ficaram com aquele dinheiro. Outra, a terceira
pergunta: a burla é generalizada ou é a empresa que
não tem queixa? São os consumidores que não se
queixam?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Para concluir, Deputado.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Então,
eram essas as perguntas, inicialmente. Tem mais
uma que é a seguinte: qual é resposta? Vocês tem um
estudo sobre quantos por cento dos casos encami
nhados à ANS são respondidos?
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Biscaia, tem V.Exa. a palavra pelo
período de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Depu
tada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Biscaia, me desculpe. Aqui me dis
seram que estou muito generoso. Então, é de3 a 5 mi
nutos.

OSA. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Bom, eu também, do mesmo modo que o
Deputado Jamil Murad, estou estarrecido, porque já
tínhamos conhecimento da situação, mas o respeito
qUe merece uma instituição como o IDEC confirma
aquilo que já sabemos. Essas afirmações de que
existem· contratos ilegais que afrontam o Código do
Consumidor e de que não são fiscalizados 80% dos
planos. E algo aqui de estarrecer, quer dizer, no caso
de rescindência, que, no momento, deveria agravar,
provoca o arquivamento. E é lógico que 400 recursos
para 20 Procuradores, na média do que é a atuação
de um Procurador, isso aí é um trabalho diminuto.
Quer dizer, a média para um Procurador são 80 pro
cessos por mês, isso no Poder Judiciário, no Ministé
rio Público. Agora, para examinar um recurso, tam
bém não vejo motivo de atraso. E, quanto às solicita
ções da Profa.Marilena, também estou de acordo. A
avaliação do trabalho da ANS. Poderia ser feita a ava
liação, mas ela é até desnecessária, porque as agên
cias, de maneira geral, não estão cumprindo seu pa
pei de fiscalização, •segundo a pesquisa que foi apre
sentada, especialmente essa da saúde suplementar.
Essaavalíação chegaráaconclus~ológica de que ela
não cumpre seU papel. E também outro aspecto com
o qual eu concordo inteiramente é a questão do res
sarcimento daqueles que são integrantes do Sistema
Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem que
ser ressarcido do quepaga para aqueles que são in 
tegrantes dos planos particulares. Com essas obser
vações, eU faço duas indagações SÓ, duas pergUntas
objetivas. A primeira ê se esses contratos, evidente
mente, contém cláusldas que as pessoas têm. que
aderir. São cláusulas por adesão. Algumas das provi
dências fizeram cOm que, adotadas pela ANs, as
cláusulas contratua.isfossem alteradas em benefício
do usuário? Outro aspecto é o cOmentário também da
Ora. Karina a respeito das ações civis Publicas: em
regra, qual tem sido a resposta do Poder Judiciário?
O poder Judiciário tem cymprido seu papel de procu
rar solucionar esses conflitos, atendendo a parte mliis
fraca na relação contratual? Pelo que se sabe, nor-

malmente, liminares obtidas são confirmadas ou o
Superior Tribunal de Justiça, em regra, fora da reali
dade, acaba cassando essas liminares eaí as deci
sões ficam postergadas indefinidamente. São essas,
Sr. Presidente, as indagações. Talvez, elas não te
nham nem tomado 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - De fato, V. Exa. recebe os cumprimentos da
Mesa, porque utilizou os 3 minutos.

O próximo inscrito sou eu e, talvez, peça em
prestado os2 minutos que V.Exa. conseguiu econo
mizar (Risos).

Depois, falará o Deputado Darcísio Perondi.
Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar o IDEC.
É importante que se faça isto Publicamente, porque
uma instituição como o IDEC, que trabalha em temas
que mexem com interesses econômicos fortes, sem
pre sofre, em diversos momentos, alguns ataques pú
blicos, o que faz parte da sua função. Eeu tenho
acompanhado muitas das Publicações, os trabalhos
do IDEC, e quero aqui testemunhar que, nesta área
de planos de sliúde, tem contribuído de forma muito
relevante para atender o interesse público.e auxiliar
na atenção e no interesse público. Em segundo lugar,
eu queria solicitar formalmente, independente dos
materiais que o nosso Relator inclusive já está manu
seando, masque aquilo queo IDEC considera, pela
sua avaliação, como sugestões de modificações ne
cessárias na lei que. regula os planos de saúde... E
aqui eu faço um parêntese: urna lei que tem 44medi
das provisórias, que foram eqlitadasdepolsda lei. Eu
imagino o que édificuldade paraum advogado conse
guir advogar a causa do seu cliente, o ql,ledirá para
um consumidor livremente, sem precisardeumadvo
gado, compreender qual é o seu direito. Então, sem
dúvida, isso eu vou defender com muita ênfase na
nossa Comissão. Seguramente nós precisamos con
solidar essa lei de novo; querclizer, complementá-Ia
onde existem lacunas e consolidar.numa lei que pos
sa ser inclusive Publicada cOm mliis facilidade para
que o consumidor possaacornpanhá-Ia.• EntãÇ), eUso
licito essa contribuição ao IDEC, com as suas opi
niões, que serão confrontadas aqui comas opiniões
de diversos outros setores, especialmente dos Depu
tados, ao final da CPI. Terceira questão: solicitar tam
bém aquilo que, do ponto de vista doIDEC, que está
sob análise desta Comissão evidentemente, seriam
resoluções eventualmente H.egais • exaradas . pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós sabe
mos... Aí existem diversas interpretações sobre. tal e
qual resolução; se ela. suplanta alei, portanto, peste
caso, ela é evidentemente ilegaLEu aquiestqu falan-
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do, em tese, de um tema. Só estou solicitando que o
IDEC consolide aquilo que, na avaliação do seu setor
jurídico, sejam resoluções que extrapolam a lei. E
apresentem, por favor, essa justificativa, para que
isso possa ser fator de estudo para os Deputados e
Deputadas da Comissão. Quarta questão. Eu vou fa
lar de um tema que é um dos que eu mais tenho fala
do nos debates, que é o tema que está aqui mais uma
vez ilustrado nesse gráfico, que é o aumento para as
faixas etárias dos mais idosos. E aqui, na minha opi
nião, não é um problema de cálculo atuarial; aqui é
um problema de como vai funcionar esse mercado,
porque, lógico, que o cálculo atuarial, qualquer apren
diz, antes de chegar ao primeiro ano de Medicina, já
sabe que, na faixa etária dos mais idosos, o gasto em
atenção à saúde é muito maior do que na faixa etária
inicial. Agora, o problema é que, ao assumir e ao auto
rizar um mecanismo que permita uma variabilidade
de preços de até 6 vezes, permite-se a utilização des
se mecanismo para expulsar o idoso. Então, se há um
risco a ser distribuído - e aqui eu estou dando opinião
pessoal, que nós vamos debater nesta Comissão mu
itas vezes -, esse risco tem de ser distribuído de for
ma mais parelha, ao longo das diferentes faixas etá
rias, de tal forma que se estabeleça um critério maior
de solidariedade entre as gerações, porque, senão, o
plano pode criar inclusive dois mecanismos artificiais:
um é usar um preço artificialmente barato para en
contrar clientes na faixa etária de pouco uso, e o ou
tro, tão ou mais perverso, n8minha opinião, do que o
primeiro, é empurrar o preço para cima, quando che
ga na faixa etária. E aqui a paulada está dada. No grá
fico que o IDEC nos apresenta, aos 50 anos, em mé
dia, 70% de reajuste. Aí, o cidadão, naquele desespe
ro, já está perto da faixa de aposentadoria, encontra o
auxílio de repente do filho. O pai vai e pede: "Tu podes
me ajudar com 150 por mês para não perder o pIa
no?" Faz todo um esforço para manter o plano. Quan
do chega aos 60,.nova paulada. E aí grande parte não
resiste e termina sendo expulsa do plano. Então, eu
também posso pensar que em alguns casos está-se
acumulando uma reserva na mão dos planos, ao lon
go da faixa etária dos mais jovens, e, quando chega
ria o momento de devolver parte daquela reserva em
atenção necessária à saúde, a pessoa é expulsa, e
aquela reserva fica, porque ela não leva a reserva
para lugar nenhum. O que pagou está pago. Então, eu
acho que esse é um tema talvez dos mais importan
tes que a nossa Comissão... Eu tenho opinião sobre
isto, mas vamos discutir em outros momentos, que é,
de fato, alterar a lei. Não é razoável permitir uma va
riabilidade de preço nessa faixa. Outra questão que

eu - e é a última, para não extrapolar demais o tempo
aqui-, a outra questão que as representantes do
IDEC trazem ao nosso debate, que para mim é funda
mentai, é o tema da inclusão da assistência farma
cêutica e de prevenção em saúde, porque eu vou fa
zer uma brincadeira aqui: os planos se chamam pia
nos de saúde; não, planos de doença. Se, porventura,
por exemplo, você não dá acesso a um paciente que
sofre de pressão alta, um hipertenso, se ele precisar
de um medicamento, é barato aquele medicamento.
Mas, às vezes, ele, por um motivo ou outro, não utiliza.
Se ele não tem acesso a esse medicamento que atua
de forma preventiva, nós admitiríamos a absurda situ
ação de que o plano de atenção à saúde dele permiti
ria que a sua saúde fosse se agravando, ao longo de
diversos anos, e, só no momento em que ele sofresse
umaseqüela, por exemplo, de um acidente vascular
cerebral ou de uma outra seqüela, de uma hiperten
são não controlada, é que ele passaria a ter acesso à
atenção à saúde. E a mesma coisa as medidas pre
ventivas. Qualquer visão moderna de atenção à saú
de, seja na gestão Publica, seja na gestão privada,
quer aumentar o acesso a medidas preventivas, pri
meiro por um motivo de caráter ético, que, tendo
acesso a medidas preventivas, nós conservamos a
saúde, que muitas vezes não se consegue recuperar
depois de ter um evento qualquer de perda de saúde,
por melhor que seja o tratamento. Então, o acesso a
essas medidas de caráter preventivo... Eu vou dar um
exemplo: tem protocolos que definem com clareza.a
necessidade de uma mamografia para as mulheres
numa determinada idade e numa determinada cir
cunstância. Isso deve ou não ser incluído por um pia
no de saúde? Na minha opinião, deve. Seria absurdo
esperar que aparecesse, por exemplo, um tumor ou
um nódulo no seio, para que a paciente tivesse aces
so a medidas de atenção à saúde. Então, esse é um
outro tema que, na minha opinião, ficou bem reforça
do aqui, que seguramente será motivo da nossa refle
xão e ação durante a CPI e ao final dela. Próximo ins
crito, Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI- Eu
reconheço o trabalho que o IDEC faz em defesa do
consumidor. Tem um história, tem conseguido enor
mes avanços. Parabéns aos seus diretores. Eu sou
um profundo defensor do maior plano de saude que
existe no Brasil ~ concordo com a Dra. Marilena -,
que é o SUS.

Mesmo antes da reforma da saúde que se fez 
aqui tem o próprio Jamil, o próprio Chinaglia, eu não
era Deputado ainda, estava lá na minha cidade, de
fendi a reforma da saúde e um SUS descentralizado,
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etc. Então, defendo o SUS como nunca em qualquer
lugar. É um processo irreversível, vai avançar. Mas é
utopia - e que bom que existem pessoas utópicas, eu
também o sou, nós o somos, senão não estaríamos
aqui- achar que o SUS vai ser o plano dos 170 mi
1hões de brasileiros. Quebra o SUS. Eu tenho certeza
de que a Dra. Marilena não quer quebrar o SUS, exa
tamente aocontrário. Exatamente ao contrário. Então,
aqui, minha profissão de fé e de confiança (ininteligí
ve~ avança, avança, mas precisa muito mais, precisa
de reajuste; .Em outro momento agente pode debater
aqui. E agora até querem na reforma tributária. Pare
ce que o Relator quer botar uma desvinculação para
as.· Prefeituras e Estados gastarem menos dinheiro
em. saúde. Dois: rnodelo das agências. Modelo de
agência é consagrado no mundo inteiro, e nós implan
tamoshá uns 3, 4 anos atrás. Valia até 10 dejaneiro.
Trocou o Governo, deixo~ de valer. Me parece que os
velhos ideólogos do estatismo, do Estado pesado
não defendo O Estadomínimo-,doEstado pesado,
das estatais com poder, com poder dos Ministros
afastando os investimentos nas telecomunicações,
na área de energia.e outras áreas de infra~estrutura,

querem que volte opoder das estatais, o poder do Mi
nistro,o poder doDeputado. E este Governo. está su
focando as agêOciascomcorteorçamentário. que,
com certez~, também atingiua Agência N.acional de
Saúde. Parece que agora diminuiu um pouco a pres
sãO em cirnadagente. o Palocci estudou mais, mas
houv~ uma recaída na semana passada, quando um
Ministro, irresponsável, nosSo companheiro, quis aca
bar como contrato juridicamente perfeito - é assim
que se diz, temum Deputadoqué é advogado aí. E o
Palocci, d~ novo, teve que entrar ehoje,inocentemen
te, eSse Ministro: "É, eu quase coloquei O Presidente
Lulallum.'caladão' e recuei". Essas pessoas querem
acal:iarcorn a Agência..Parece que o.MinistroPEllocci
e oRreside.nte do Banco Gentral, que foi importado do
Fundo Mo~etáriolnternacional,.. deram um chega
para lá Deram umchegapara lá. Então, esse modelo
precisame.lhorar, Dra. M~rile~a, precisa avançar. Nós
estÉ.unose~perimentandOi nós est~m?savançando.

O .SR DEPUTAOOANTO~IO CARLOS
BISCAIA .... Deputado Perondi,V.Exa. me permite um
aparte?

O $FtOEPUTADO DARCíSIO PERONDI - No
momento não. O Senhor, depois, poderá fazê-lo. De
pois me co.rta o tempo. Depoispoderá fazê-lo. Vamos
aoql.Jeiriteressa. Eu vouàpesquisa de novo. Eu vou à
pesquisEl de novo. Ouéteste? Euvou encaminhar de
poisáMes~oestudodaUNIGAMP - está aqui comi
go. Esse instituto da UNICAMP é contratado pelo Mi-
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encerrar a parte do IDEC, do estudo inatacável da
UNICAMP - sob o ponto de vista ético e científico,
não pode ser questionado -:"Em síntese, trata-se de
uma iniciativa importante, dada a necessidade, senti
da por todos, de (...) maior qualidade e resolutividade
ao aparato regulatório. No entanto, a fragilidade das
concepções e a completa inadequação da metodolo
gia utilizada invalidam os resultados obtidos". Teste
do IDEC. Teste do IDEC. Perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Oito minutos, Deputado.

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI- Nas
perguntas eu vou ser rápido. Eu não vou comentar as
perguntas do meu querido conterrâneo, dedicado, lu
tador do SUS também. Nós somos parceiros de luta
no Rio Grande do Sul. Qual é a arrecadação do
IDEC? Tem isenção fiscal? É filiado a órgãos interna
cionais? Recebe dinheiro do exterior? Pode receber?
É uma ONG, toda ONG pode receber, mas... E não fi
cou claro quem fez os testes, se foram os técnicos do
IDEC ou alguém de fora. Eu acho que para a primeira
parte é a minha participação. Mais tarde eu quero vol
tar a falar. Para encerrar, uma informação: a Agência,
que nós criamos, não é Deputado Tuma, Deputado
Meurer? Foi difícil. Deputada Laura, foi uma luta, que
nós criamos. Sob o ponto de vista legal, meu caro
Presidente, contratos antes da lei, não tem poder le
gai a agência para entrar. Não existe aparato jurídico.
Dois: na área de empresa de contratos coletivos, há,
sim, fiscalização, há, sim, monitoramento. Eu queria
que a Doutora fizesse a réplica aqui, se eu estivesse
errado. Mas nós vamos ter oportunidade de ouvir os
técnicos da Agência, que eu reputo éticos e sérios e
independentes e trabalham também integrados com
o Ministério da Saúde, trabalham junto com oConse
lho. Não é, como foi dito pela Dra. Marilena e pela Dra.
Karina, que está solto, é um órgão solto. Também é
um processo. Agora, querer que a Agência seja com
petente para analisar, fiscalizar, receber críticas de 36
milhões de usuários, ou sei lá, milhares e milhares de
operadores e prestadores é querer que Jesus Cristo
ressuscite de novo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu agradeço...

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Pela or
dem, Sr..Presidente.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Só um pouquinho, então. VExa., Deputado
Biscaia, também está pedindo a palavra pela ordem?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - É pela ordem porque, na realidade, falta
ram dois minutos e, como houve a citação aqui de
dois Deputados e um Ministro, eu queria aí, em dois
minutos, que eu não utilizei, poder-me manifestar. Foi
citado o Relator da reforma, o Deputado Virgílio Gui
marães, o Ministro Palocci e o Deputado, embora, não
nominalmente, sabemos que a referência foi ao Depu
tado Miro Teixeira, Ministro das Comunicações.
Então, eu pediria a VExa. O aparte me foi negado
pelo eminente Deputado Darcísio Perondi, e eu gos
taria só de me manifestar para que não ficassem as
coisas erradas.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu verifico um sentimento positivo do Plená
rio, Deputado Biscaia, e eu solicito que VExa. seja o
mais conciso possível...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, eu serei breve, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - ... ao fazer este bom quarteio de argumentos
políticos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - É só para esclarecer. Eu serei absoluta
mentebreve, como sempre sou. É só para manifestar
que, na realidade, o nosso ponto de vista é o de que
as agências reguladoras, depois dessa sanha que
privatizou o País todo, não estão funcionando ade
quadamente. Esta é a realidade que todo cidadão
brasileiro - o usuário que não seja privilegiado 
constata: as agências não estão cumprindo o seu pa
pei de fiscalizar, seja a ANATEL, seja a Agência de
Petróleo, seja a agência relacionada com os planos
de saúde. Essa é a grande realidade. O aspecto está
aí. Em segundo lugar, é evidente que eu considero
que aumentos abusivos e contratos lesivos ao consu
midor têm que ser questionados, inclusive pelo Minis
tro da área, em defesa do consumidor. Está muito cor
reto. Se a ANATEL, eu digo, não considerou abusivo,
fixou um determinado aumento, nós temos que ver
que contratos foram esses, contratos que asseguram
o tal equilíbrio econàmico-financeiro, dizendo para as
empresas privatizadas nunca terão prejuízo: "Nós va
mos bancar sempre o prejuízo". Então, isso tem que
ser questionado. A nossa posição é de questionar as
agências reguladoras. Esperamos que no futuro pró
ximo elas tenham uma função. Nós não vamos nem
pretender desprivatizar o que foi privatizado, mas pelo
menos que as agências cumpram o seu papel ade-
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quadamente. Essa é a nossa posição. Por último, o quisa que fazemos. Nós, quando fazemos pesquisas
Relator, Deputado Virgílio Guimarães, em momento e testes comparativos, colocamos o nome do produto,
algum, firmou essa posição. A nossa posição - e aí o nome da empresa, o sobrenome, enfim, todos os
estamos de acordo, Deputado Darcísio Perondi -: va- dados para o público na imprensa e, por isso mesmo,
mos defender intransigentemente que não haja des- nós temos que terum zelo muito grande na metodolo-
vinculação das receitas para a saúde. Elas não ocor· gia e na forma como essas pesquisas são desenvolvi-
rerão. Eu interpelei o Deputado, isso não ocorrerá. das. Senão o IDEC já teria fechado suas portas há
Pode ficar tranqüilo. Muito obrigado, Presidente. muito tempo, não teria, neste ano, comemorado 16

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- anos de vida, com 163 testes realizados com osdife-
tana) - Obrigado, Deputado. O DeputadoJamil Murad rentes setores econômicos do País. Então, nós temos
pediu a palavra pela ordem. muita tranqüilidade sobre a maneira como nós traba-

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - É só um Ihamos. O IDEC é financiado... Como eu já disse, nós
esclarecimento, Deputado. Eu sou membro da CPI somos totalmente independentes de empresas, de
que investiga irregularidades nos planos de saúde. E, entidades empresariais: 65% do nosso orçamento
pelo questionamento do Deputado Perondi, me pare- vem dos recursos dos associados. Essas informa-
ceu que eu estou numa CPI para investigar o IDEC. O ções são totalmente transparentes. O IDEC tem audi-
senhor esclareça, que eu tenho que procurar a sala toria externa, a Price faz a auditoria do IDEC. Enfim,
adequada para ir para a CPI de investigação dos pla- nós seguimos todos os critérios, justamente porque a
nos de saúde. nossa independência, a nossa credibilidade é muito

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- testada por todos. Nós brigamos com bancos, não
tana) - A Presidência ouve a ponderação do Depu- são só seguros e planos de saúde, não. Infelizmente,
tado Jamil Murad. Feita esta colocação, que enrique- existem outros segmentos econômicos que também
ce o debate, passamos a palavra às nossas duas con- infernizam a vida do consumidor. Então, nós temos
vidadas para que respondam às perguntasfeitas pe- muito cuidado com isso. Além dos 65% de financia-
los Deputados. mento dos associados e venda.de Publicações, nós

A SRA. MARILENA LAZARINI - Bom, com temos projetos financiados peloBID, pela Fundação
toda a satisfação. Eu lamento, Deputado. Essa pes- Ford, pela Fundação Rockefeller- aliás, o projeto de
quisa, me parece que ela não foi feita pela UNICAMP, planos de saúde e de serviços.públicos· de saúde é
enquanto instituição, porque nós ligamos no gabinete um projeto financiado pela Fundação Rockefeller- e
do Reitor, conversamos com a assessoria jurídica, fundações que não tragam nenhum comprometimen-
justamente bl.Jscando acesso a essa pesquisa para topara anossa independência. Então, nisso nós so-
poder até vir aqui a esta CPI.com os elementos e as mos realmente muitosxiitas.OIDEC tem uma forma
informações necessários para promover estadiscus- deatuar edezelar pela sua independência que éradi-
são, masnogabinetêdo Reitor ea assessoria jurídica cal. E nós somos filiados à Consumers International,
nos informaram que essa não deve ser uma pesquisa que é uma instituiçãodeassociaç:õesde consumido-
feita pelaUNICAMP. Provavelmente essa instituição, res que congrega as maiores organizações do mun-
FEOAMp, não é da UNICAMR deve haver alguma do. Somos membro pleno, fazemos parte do conselho
confusão. Até eu gostaria que a. Comissão esclare- dessa instituição com muita honra. o senhor disse
cesse mesmo isso. Nós estamos à disposição. Nós fi- que a Agência não pode fiscalizar os contratos an-
camos muito lisonjeados até que uma pesquisa reali- teriores à leL Mas pode, porque nós temos o Código
zadapelo IDEC, qUeda parte de outras agências teve de Defesa do Consumidqr,e nada impede que aANS
uma receptividade muito positiva - da ANATEL, da aplique o Código de Defesa do Consumidor como
ANEEL. -, enfim, Ms estamos em diálogo com essas uma instituição Publica. Enfirn, para nós, essa éuma
instituições, e elas já mudaram procedimentos, têm desculpa que não nos serve. Nós entendemos que
abertutaparadiscutir, para ouvir a sociedade, para in- ela tem que cuidar de todo o .segmento; E a questão
corporarsugestões.Então, a gente. vê também que dos contratos coletivos, nós temos correspondências
essa posturadaANS não é geral para todas as agên- enviadas à Agência pedindo a fisbaliz~ção, porque
cias.E9tão,isso lias traz muita satisfação. Mas, infe- existem essas informações de que a Agência não vi-
lizmente, a questão está posta e nós estamos total- gia os contratos coletivo$,.nãofiscalizal · não apliCa
mente.à disposição desta Comissão. Gostaríamos de multas. E nós encaminhamos correspondências que
vir aqui. junto comesses pesquisadores da universi- estão anexadas. Tudo o que nós dissemos aqui, Depu-
dade, porque nós temos muita tranqüilidade na pes- tado, tem comprovação, tem documento e, obviamen-
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te, eu acho que a Presidência e o Relator disponibili
zam a todos os senhores. Então, nós temos muita
tranqüilidade. Isso foi perguntado à Agência. E, entre
todas as perguntas e os questionamentos e as cor
respondências que nós enviamos à ANS, eu imagino
que menos de 10% de resposta nós tivemos. Então,
realmente, infelizmente, essa agência não se comuni
ca pelo menos com um dos segmentos com o qual ela
tem que se relacionar, que é o segmento dos consu
midores. A Dra. Karina vai responder às outras ques
tões.

A SRA. KARINA RODRIGUES - Quanto à
questão do empresariamento dos serviços de saúde,
que foi colocado aqui acho que pelo Deputado Jamil,
eu gostaria de lembrar que realmente a nossa Consti
tuição permitiu à iniciativa privada explorar esses ser
viços, só que também elegeu os serviços de saúde à
condição de relevância Publica, e isso precisa ser
respeitado. Talvez esse serviço tenha sido o único
que a própria Constituição elevou à condição de rele
vância Publica, justamente por imaginar que o consu
midor sem saúde não consegue usufruir de nenhum
outro tipo de serviço. O critério para escolha dos dire
tores da Agência. Consta na lei de criação da ANS, a
9.961, apenas que o Presidente da RePublica esco
lhe os diretores, que depois são sabatinados pelo Se
nado. E eles têm um mandato de três anos, o que de
veria servir para umacontinuidade no trabalho se as
agências, no caso a ANS, respeitassem as diretrizes
do Ministério da Saúde, cumprindo as políticas e não
ditando essas políticas. Há burla a essa legislação. É
claro que há empresas que recebem mais denúncias,
que são mais queixadas pelos consumidores e outras
menos. Mas, pela nossa experiência, é difícil lembrar
de alguma empresa que não tenha causado nenhum
tipo de problema para o consumidor. O PROCON de
São Paulo tem até um ranking de reclamações por
empresa, e a própria ANS tem um rankingde recla
mações por empresas que dá para fazer esse tipo de
avaliação. Os contratos de plano de saúde, como co
locado pelo Deputado Biscaia, são contratos de ade
são, o consumidor não tem condição de negociar as
suas cláusulas, elas são impostas. E, para o consumi"
dor ter acesso ao serviço, ou ele aceita aquelas con
dições, ou ele não aceita. Inclusive, quanto aos con
tratos antigos, muitas das cláusulas dos contratos an
tigos têm sido consideradas ilegais pelo Poder Judi
ciário, porque cláusulas abusivas, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor, especificamente o
art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. E a res
posta do Poder Judiciário tem sido, sim, extremamen
te favorável aos consumidores, especialmente no que

diz respeito a negativas de atendimento que acabam
colocando em risco a vida das pessoas. O Superior
Tribunal de Justiça, inclusive, já tem entendimento fir
mado quanto à questão de limitação de internação,
porque era um problema muito recorrente as pessoas
verem-se internadas em UTls e apenas 15 dias eram
cobertos. Daí, a pessoa tinha que sair correndo atrás
do plano de saúde ou pagar pelo serviço, porque pre
cisava de 20, de 30, ou seja, é uma questão bastante
complicada. E também o Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento firmado na questão de carên
cia/dia. A gente não tem visto isso hoje, mas era um
outro comportamento muito comum das empresas.
Quando o consumidor atrasava o pagamento, além
de ele pagar a multa, ele ficava sem poder utilizar o
seu plano de saúde, embora ele já tenha cumprido as
carências normais do contrato. Aceitamos todos os
encaminhamentos apontados pelo Deputado Henri
que Fontana. Vamos enviar todas as contribuições
por escrito. Também, voltando à questão da assistên
cia farmacêutica e das campanhas de prevenção, são
pontos extremamente importantes no nosso entendi
mento.lnclusive, as campanhas de prevenção atépo
dem - que não vêm sendo feitas com muita freqüên
cia pelas operadoras - podem servir para reduzir cus
tos, porque as pessoas vão utilizar menos os serviços
de saúde. Quanto à questão do SUS, que acho que foi
colocada pelo Deputado Darcísio, que se todos for
mos para o SUS, o SUS vai quebrar, o SUS não pode
ser um plano de saúde de 170 milhões de brasileiros,
eu gostaria de lembrar que o SUS, do jeito que está,
ele foi concebido pela nossa Constituição, pela Cons
tituição Federal e está regulamentado pela Lei Orgâ
nica da Saúde. E, sendo direito dos brasileiros, nós
não podemos exigi-lo? Vai constar apenas no papel?
É isto que o IDEC pretende com essa campanha: exi
gir direitos que já estão na nossa Constituição, na le
gislação, e que achamos possível, sim, conseguir.
Outra questão que eu gostaria de colocar quanto a
essa fiscalização por parte da Agência dos contratos
coletivos: pelo que consta ao IDEC, a Agência apenas
monitora os reajustes que são aplicados pelas em
presas nos contratos coletivos. Monitorar é muito dife
rente de fiscalizar ou de controlar, como ela vem fa
zendo com os contratos individuais. As empresas
aplicam reajustes e depois, ou antes, dependendo da
característica jurídica de composição da operadora,
antes ou depois da aplicação do reajuste, elas comu
nicam à Agência. Se a Agência tem, sim, uma postura
de fiscalizar os contratos coletivos, o IDEC gostaria
de saber, para divulgar para os consumidores, para
conseguirem ter acesso a essa agência que, pela pró-
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pria pesquisa encomendada, é bastante desconheci- ta entre o·Legislativo e o Executivo. Nós temos uma
da ainda. E o IDEC tem contribuído no papel de divul- Casa legislativa com uma Comissão de Inquérito e
gar a Agência. aqui está o Governo querendo apresentar já propos-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- tas de modificações de plano de saúde. Eu acho que
tana)- Obrigado, Karina. Eu quero passar a palavra seria uma descortesia, uma deselegância e um des-
ao Deputado Robson Tuma, último inscrito, e depois respeito à Casa do Legislativo, que tem uma Comis-
ao nossoRelator. Equeria convidar o Deputado Arlin- são de Inquérito investigando. Eu acho que não foi fei-
do para assumir a Presidência dos trabalhos. to com essa intenção. Eu tenho certeza de que o Go-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS vemo respeita o Congresso. E, por isso, é muito im-
BISCAIA- Sr. Presidente, pela ordem. Votação não portante que nós pudéssemos marcar esta reunião
téremoshoje, então, dos requerimentos? com o Ministro da Saúde, com o Ministro da Casa Ci-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- vil, enfim, paraque nós pudéssemos - com o Líder do
. . . d N Governo nesta Casa acompa.nhando -, para que nós

tana) - Não. Nós havíamosavlsado avotaçao ama- pudéssemos chegar aí a um consenso e até, quem
nhã, às 10h da manhã. Sessão só para os requeri-
mentos. sabe, trazer aquele que está querendo.bolar essas

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS propostas para nosexpHcar. E poderíamos talvez até
BISCAIA - Então está certo. Estão chamando em incorporá-Ias no relatório final desta Comissão, para
Plenário. Então está. não termos choques. Estamos aqui fazendo um traba

lho para melhorar o sistema de saúde brasileiro, e, do
OSR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or- G f .

demo Sr. Presidente, antes de o senhor sair da Presi- outro lado,o. overno. azendo propostas, para man
dar para o Legislativo, que.está acompanhando o

dência, queria fazer um protesto a VExa. caso. Épraticamente o que aconteceu no caso de um
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- projeto de minhaaut()riaque estava napauta para ser

tana)- Pois não, Deputado. Fique à vontade. votado, e o Governo correndo para. apresentar um
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA.,... Eu que projeto igual. Então, por quel1ãovotava?E, nesSe

estou no meu quinto mandato e quarto de Deputado momento, o Líd.er do Governo e o Presidente da
Federal, vi V. Exa. se inscrever na lista dos oradores. Casa, o Deputado Jqão Paulo Punha,. muito correto,
Achóisso injusto. VExa., comO Presidente, e o Rela- muito decente e muito Qigno ·no trato desta Casa e
tor... O Relator tem o direito a ser o primeiro a falar. E com os Parlarnenta.l'~s,Cólocoudeirnediatoem vota-
V.Exa., em todos os momentos, até cómo autor do re- ção, porque acha e<achouque se deVe.prestigiar esta
querimento, tem o direito de fazer os seus questiona- Casa. Eaqui é um caso típiC?o disso..Entêlo'E:l-u acho
menfosou pedir para que se explique melhor a pes- que temos que nosprepcuPélr ~ marparaí uma reu-
soa que esteja respondendo.V.Exa. não precisa, em nião conjunta. Euq~ero fazerp()u?a~lPerguntas. A
hipótese alguma,. se. inscrever, como é praxe. nesta primeira quefa~o:quais são as. ma~eirasque OCOn-
Casa. VExa. fez de uma maneira democrática, V.Exa. sumidor temde acesso aOIDgC?Quais8ãoos custos
fez de uma maneira respeitosa, mas eu acho que que o consumid()r ternquanqoproc~ra() IDE9? E em
V.Exa. merece0 deferimento desta Comissão de ter o que casos tem ClJstos?Sesão êmtOQOS oUSe são em
direito de usar da palaVra, ·até para questionamento, alguns. Terce.iro.:as Qenúncias9ue chE:l-gam~o .IDEC
no momento que achar conveniente a V.Exa. são encaminhadas à Polí?ia? Noc~so de órgãos fe-

O~R.PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- derais, para·Polícia Federal;. no caso de órgãos esta-
tana) - Está bom. Eu agradeço a vossa colocação e duais, para Polícias~staduais~pa.r<a os qrg~o~ corn-
varnos ·Iévar em conta nas próximas sessões. Com a petentes, como.· Agência. de Vigilâ~ciaS~mit~ria,se-

palavra () Dep~tado Robson Tuma. cretarias de saúdetampém. Sãóen?aminhaCios para
OSR.DEPUTADOHOBSON TUMA - Primeiro, os órgãos competentes? E, ~E;lpois qUe são encami-

eu gostaria de. fazer um comentário aqui para deixar nhados para os órgãos cOITlP~tentese.setiverem

público. Têm saíd()nosjornais - hoje saiu parece que queixas das Polícias, se são acomp(1nhados esses
noO Qlobo, está aqui a Folha de S.Paulo -: "Gover- processos até o.finaL E, na m~joria dosç,a~s, quais
no prepara mudanças em planos de saúde". Então, são os desfechos que existem em relação a esses
para que°Helator,ou esta Comissão, marcasse uma problemas? ,
reunião com autoridades do Governo,com o Ministro O SR. PRESIDENTE (Deputado Ârlindo China-
da CaS€l9ivil,comoMinistro da Saúde, e fizéssemos glia) - Deputado Sebastião Madeira, VExa. quer fa-
uma reunião, paraque não houvesse aqui uma dispu- zer uma observação?
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o SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Porque já começou a Ordem do Dia, e o Presi
dente da Comissão anunciou...

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA'- É
muito rápido. Dá tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - V. Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Só quero juntar as palavras do Deputado Robson
Tuma às minhas. É um desperdício fazer uma CPI,
ouvir tanta gente para procurar melhorar as relações
da sociedade, dos clientes com os planos de saúde e
também uma falta de bom senso o Governo se anteci
par e já querer fazer essas alterações. O mínimo que
se espera é que se aguarde o relatório desta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Vamos esperar o Presidente reassumir as suas
funções. Eu estou· aqui substituindo. Eu tinha feito
uma outra observação na forma de pergunta às expo
sitoras - elas preferiram não responder -, que foi no
sentido de saber a opinião do IDEC com referência a
algumas propostas que inclusive circulam aí. Eu não
sei se a notícia é verdadeira, fiz essa ressalva. De
qualquer maneira, quando do início da CPI,já houve
iniciativa do Ministro Humberto Costa - eu me sinto
na obrigação de fazer este esclarecimento -, que teve
tratativas diretas com o Presidente da nossa CPI no
sentido de que esse trabalho pudesse ser articulado.
É claro que é delicado para o Governo, digamos, pa
ralisar um trabalho que já vinha sendo feito e, ao mes
mo tempo, deixar de fazer o seu trabalho, aguardando
o trabalho da CP I. Portanto, eu penso que a sugestão
feita aqui peloDeputado Robson Tuma é adequada,
ou seja, que em algum momento se faça a conversa
com algum representante do Governo que esteja, de
fato, participando déssas tratativas para que a CPI te
nha essas informações. Eu penso que nós vamos
passar essas informações ao Presidente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA-Sr. Presi
dente, só para terminar. Primeiro, eu estou apresen
tando um requerimento a respeito do caso da
UNICAMP, que o Deputado Perondi trouxe para cá,
pedindo algumas informações em relação a quem en
comendou e se foi a UNICAMp, se não foi, quem fez
os estudos, já que está no site - o Deputado pegou
no siteda própria UNICAMP - e parece que houve
uma informação de que não foi a UNICAMP que fez.
Então, para acabar com esse tipo de problema, re-

querer oficialmente da UNICAMP quem fez, quem en
comendou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - V. Exa. vai apresentar o requerimento?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O reque
rimento. A segunda coisa. No jornal Folha, na página
8-9 está assim, no meio da matéria: "As novas regras
serão definidas após 3 rodadas de negociação, que
começaram no mês passado e cuja previsão para tér
mino é setembro. Estão envolvidas nas discussões 64
entidades, entre elas, representantes das operado
ras, prestadores de serviços (médicos e hospitais),
consumidores, trabalhadores do sistema, universida
des e o Ministério da Saúde". Ou seja, o que nós esta
mos fazendo aqui?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Vejam, a própria notícia mostra aquilo que
nós... À guisa de um pequeno esclarecimento - que
esse trabalho já vem de algum tempo - a rodada de
negociação estava prevista antes da instalação da
CPI. São as coincidências do Parlamento, porque a
CPI foi proposta ainda na legislatura passada e não
ocorreu e coincidiu agora com essa rodada de nego
ciações. O que tem de positivo? É que o Governo, a
exemplo do Parlamento, está antenado quanto à
questão de planos de seguros de saúde. Eu acho que
isso é um ponto positivo. Até onde for possível compa
tibilizar, saberemos ao final.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, só para terminar. Eu acho extremamente im
portante. Não acho que o Governo... Ao contrário, eu
acho que o Governo tem sido respeitoso, tanto é que
o Presidente da República veio aqui duas vezes. E,
toda vez que vem uma proposta, ele faz questão de
trazer pessoalmente. Eu não acho que há em mo
mento nenhum, nem que houve, um desrespeito, mas
eu acho que, para que haja uma harmonia, convidar
mos todas essas entidades para fazerem parte e
acompanharem os trabalhos da CPI, inclusive repre
sentantes do Ministério da Saúde. E, obviamente,
quando terminarmos, se o Relator não apresentar um
trabalho a contento deles, dar oportunidade de eles
colocaremaqui as (ininteligível). Depois, sim, se, obvi
amente - eu tenho certeza de que não vai acontecer
-, o Deputado Ribamar e esta Comissão aprovarmos
um relatório que não seja de consenso e que não seja
um relatório realmente bem feito, aí o Governo pode
ria se preocupar. com esse assunto. Caso contrário,
não precisa. Podem vir aqui. Esta Casa é aberta a
eles. E, com certeza absoluta, teremos o maior prazer
em estarmos e sermos, inclusive, assessorados por
aqueles que fazem parte de órgãos que representam
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o Governo na área de saúde, como o próprio Ministé
rio da Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Muito bem...

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China~

glia) ~ Pois não,. Deputado Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI 

Como eu fui citado, vou ajudar o Deputado Tuma. Foi
distribuído ao povo que está aqui na Comissão, não
só a nós, Deputados,· todos os e-maUs que fazem
chegar ao acesso ao questionamento. Não do IDEC,
mas ao teste queo IDECfez com enormes falhas de
ordem científica. Estáaqui. E o trabalho: Informações
e Análises Econômicas Sobre o Setor de Saúde Su·
plementar. Universidade Estadualde Campinas, Nú
cleo de Estudo de Políticas Publicas - NEPP, maio de
2003. Estuqos em Saúde Suplementar. Carimbo da
UNICAMP e por aí afora. E~te estudo foi feito, sim,
pela inteligência (ja UNICAMP. Heforçoaqui: eu levan
tei esta. questão para desqualificar o teste do IDEC,
falho, enormemente falho.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) ~Deputado Perondi, ...

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI 
Estou encerrando. Estou encerrando. Mas de forma
nenhumaparadesqualificar o trabalho de 16 anos
que o IDEÇ fazem diversas áreas. Questiono até
umas outras áreas em que o IDEC trabalha, mas é
preciso reconhecer o trabalho que o IDEC faz, ao lon
go de quase duas décadas, no Brasil, protegendo o
consumidor.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR.·PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Veja, Deputado Jamil, o Deputado Tuma falou
que vai fazer Om·requerimento para buscar esclareci
mentos quanto a uma dúvida que o Deputado Robson
Tuma teve no que diz respeito a se o estudo é ou não
da UNICAMP. Mas ele citou o Deputado Perondi, e o
DeputadoPerondi prestou esclarecimento neste mo
mento buscando argumentar que é um estudo da
UNICAMP.Veja, eu acho que não temos o quediscu
tiro O DE?putado Tuma tem todo o direito de apresentar
o requerimento. E nós vamos analisá-lo amanhã.

() SR. DEPUTADO JAMIL MURAD- Deputado,
só uma...

O SR•• DEPUTADO ROBSON TUMA - Elas dis
seram que não existe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi
naglia) - Então! Mas.veja: é que nós vamos agora...
(Pausa.) Pois não.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - A minha
questão de ordem é que uma CPI convida ou convoca
pessoas para relatarem algum fato, algum aconteci
mento que sirva de pista para esclarecer algo dentro
da sociedade que o Congresso Nacional quer que
seja esclarecido. E o IDEC cumpriu da maneira mais
sistematizada essa missão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Portanto, a questão de ordem é...

O SR. DEpUTADO JAMIL MURAD - A ques
tão de ordem é a seguinte: não cabe tentardes
qualificar o IDEC.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Jamil, ...

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - O IDEC
apresentou dados qualitativos - não quero nem da
dos quantitativos -- .. absolutamente suficientes para
ser valorizada a contribuição do IDEC.

O SR. PRESIDENTE (DeputadoArlindo China
glia) - Eu Sei. V.Exa. sai em defesa dos nossos convi
dados. V.Exa. tem o direito, mas a questão de ordem
acabou não acontecendo, porque Se e.la fosse ocorrer
seria para que algum Deputado não fizesse ou crítica
ou referência com que, eventualmente, V.Exa. ou ou
tros não concordariam. Portanto, veja: é um encami
nhamento.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - É que o
nosso colega quer inverter a.situação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Mas veja...

O SR. De;PUTADO JAMIL MURAD - Quer di
zer, ele pega OS convidados e quer fazer uma CPI so
bre os convidados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Mfs veja, ele tem opinião, como todos aqui.
Então, vejam, eu creio que o mais apropriado, visto
que a Ordem do Dia já se iniciou, é dar o seguinte en
cami~~amento: se o Deputado Robson Tuma julga
que e Importanteapresentar um requerimento, o faça,
e esta Comissão o analisará em tempo oportuno. E
passo a palavraàs representantes do IDEC, visto que
há uma orientaçãQ da Mesa para que se encerre esta
reunião. Então, nós temos duas alternativas: ou os
Deputados ficam fazendo, porque eu quero alertar - e
por ~stopuxei a palavra aqui - que já existe orientação
aqUi para encenar a reunião.. E nós sabemos o que
isso significa. Então, eu proponho que as represen
tantes do IDEC respondam às questões, a não ser
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que os Deputados julguem que as perguntas não são
tão relevantes. São exatamente as perguntas do De
putado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só para
esclarecer, Sr. Presidente. O Deputado Perondi leu
um documento que retirou da Internet. Elas disse
ram que ligaram, o IDEC ligou para a UNICAMP, e a
Reitoria da UNICAMP teria informado que esse es
tudo não foi feito pela UNICAMP. Só há uma forma
de esclarecer: ou seja, pedir à UNICAMP que enca
minhe, oficialmente, o documento que está no sita
ou que mande.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Eu subscreverei com V. Exa. o requerimento, se
V. Exa. concordar...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - ... para dizer, de maneira mais enfática, que eu
concordo com, digamos, o método de que qualquer
Deputado desta Comissão que queira esclarecer tem
o método regimental de apresentar requerimento. A
Comissão vai avaliar e, no momento apropriado, nós
vamos defendê-lo juntos.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A gravi
dade disto é aUNICAMP dizer: "Não tem". Mas, na
verdade, pode ter sido feito por uma fundação. Ou
seja, na hora de fazer o contratinho e entrar o dinheiro
para se fazer a pesquisa, há possibilidade, tudo bem,
faz-se através de uma fundação. Na hora de reconhe
cer o estudo, não existe? Isso também é grave, e
aconteceu na CPI do BANESPA. Aconteceu na CPI
do BANESPA. Então, eu tenho esta preocupação. Isto
é grave, muito grave. Eu acho que é uma maneira de
esclarecer. E não podemos, em hipótese alguma, le
vantar .dúvida em relação a qualquer Parlamentar
desta Casa. O Deputado trouxe porque está na Inter
net. Cabe à UNICAMP dizer que alguém colocou lá
sem autorização dela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Como todos percebem a dimensão do esclare
cimento, eu creio que se impõe. Portanto, amanhã, às
10h, inaugura-se a nossa reunião para deliberar so
bre requerimentos, aí eu proponho que V.Exa., se
possível, protocolasse ainda hoje para que ele entre
na pauta e não tenha que passar por extrapauta.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Vou fazer
e talvez até me atrase um pouco, porque também tem
a CPI do BANESTADO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Nós garantimos, então, que vai entrar na pauta.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
eu gostaria até mesmo que V. Exa. subscrevesse, por
que, se eu não estiver no momento, porque estarei na
CPI do BANESTADO, V.Exa. poderia estar aqui para
defender.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Então, com a palavra a Dra. Lazarini.
A SRA. MARILENA LAZARINI - Como nós fo

mos aqui atacados, inclusive sem conhecer o conteú
do, eu só queria esclarecer que nós tentamos obter o
conteúdo desse estudo e não conseguimos. Agora
até estamos aqui com acesso ao site e vamos res
ponder rapidamente. E temos muita tranqüilidade por
que o nosso estudo não tem falhas, Deputado. O se
nhor está atacando e está assumido um lado eu não
sei por quê. Eu acho que o senhor devia pelo menos
ficar neutro e ouvir. Nós estamos nos dispondo a vir
aqui, em qualquer local. Nós vamos discutir o conteú
do desse teste com muita tranqüilidade. E o IDEC já
está acostumado a sofrer ataques dessa natureza de
setores econômicos em situações muito semelhan
tes. Então, eu repito que estamos à disposição desta
Comissão e fazemos questão de aqui comparecer
para debater essa questão. Esperando, obviamente,
que o foco da CPI realmente não seja o teste, mas
seja esse rol inúmero de gravidades e de situações de
desrespeito à legislação, que nós trouxemos aqui
para apreciação de V.Exa. Bom, então, respondendo
à questão, porque foi perguntado aqui pelo Deputado
Robson sobre o acesso ao IDEC. As pessoas podem
se associar ao IDEC, os associados do IDEC pagam
uma contribuição de 80 reais ao ano para se associa
rem. Mas o IDEC, como eu já disse, não trabalha só
para os seus associados, porque inúmeros assuntos,
como é este inclusive, nós advogamos em nome dos
consumidores, em ações civis Publicas em muitos te
mas. O IDEC, quando faz um teste de alimentos e
muda um regulamento de alimento ou faz com que a
fiscalização retire produtos perigosos das prateleiras,
ele não está trabalhando para os seus associados
apenas. Então, a repercussão do trabalho do IDEC
vai muito além do efeito para os... E as denúncias do
IDEC são, sim, encaminhadas às autoridades, por
que o IDEC é uma organização não-governamental.
E sempre que nós achamos, nas pesquisas ou nas
denúncias de associados ou de não-associados, indí
cios de crime ou de desrespeito à legislação, nós en
caminhamos essas informações para as autoridades
competentes - para a Polícia, para o Ministério Públi-
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co, para os órgãos de fiscalização do Governo Fede- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
ralou Estadual ou Municipal-, porque esse é o nosso glia) -Deputado Perondi, eu creio que... quando... eu
dever e é assim que a gente trabalha. E estamos quero fazer isto até para... Creio que é função de qual-
abertos a receber a sua visita e a de todos os Deputa- quer Parlamentar na função em que eUlestou no mo-
dos que queiram conhecer mais de perto o nosso tra- mento... É que, de fato, o Parlamentar item direito à
balho. opinião, ele não tem nenhuma obrigação de serneu-

A SRA. KARINA RODRIGUES - Eu só gostaria tro, o que não significa que ele seja certo ou não. Eu
de terminar respondendo à questão - epedindo des- faço esta observação, digamos, em defesa da institui-
culpa pelo esquecimento - quanto à subsegmenta- ção do mandato. E a Ora. Marílena, ao falar que o

Deputado deveria ficar neutro, eU penso que elaapeção, regionalização. Essa questão vem de novo sur-
nas reivindicava um trataménto de justiça, tipo nosgindo nesse cenário. O IDEC é contra a segmenta- . E d d . f

ção, aliás, a subsegementação dos serviços presta- ouça também. .u enteni essa maneira, mas aço o
registro até para que... Sempre será um prazer aqui

dos pelos planos de saude, dos serviços de saúde. A receber o IDEC e outras orgÇlnizações. Epenso que,
segmentação já existe na Lei 9.656, de 1998, e hoje já se o Deputado Perondi não tivessefalÇldo, eu teria fei-
terrl0s 5 tipos de planos. E não dá para pensar numa to algum comentário, mas eu penso quejficou de bom
assistência à saúde de uma forma fragmentada, ou tamanho. Indago ao Sr. Relator se quer acrescentar
se trata o coração, ou se trata o pulmão, isso é extre- alguma pergunta ou consideração final.
mamente inadequado. A esse respeito eu gostaria de O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr.
trazer um dado da pesquisa da ANS divulgada recen- Presidente. em exercício, eu gostaria dEl fazer algu-
temente, onde foi perguntado para os entrevistados mas considerações finais. Em primeiro lu!gar eu quero
quais os direitos que,na visão deles,seriam os mais agradecer ÇI presençÇl dasrepresentÇlnt.es do IDEC,
importantes. E os3direitos mais importantes elenca- pela brilhante.exposição· e dizer que eu lestou já visi-
dos por esses consumidores foram: os que garantem tando algumas entidades. E fui ao meu Estado agora,
o acesso aos planos independente de doença ou ida- essefinÇlI de semana, .onde tive a oportunidade de
de, os que evitam a exclusão de doenças específicas, conceder 3 entrevistas, no jornal da Mirante, que é
os que garantem atendimento emergencial,consul- repetidora da Globo, em um jornal de. rádio AM e na
tas,.internayões sem limite.. Então, é um dado mani- Educadora, do Maranhão,.e lá recebi diversas denún-
festado.pelos consumidores, trazido pela Agência e cias aovívo que vêm corroborar o.pensamento e o
que vem contrário, vem contra essa proposta de sub- que está .escrito pelolDEC no documento em .que o
segmentação dos planos, que vem de volta nesse ce- Deputado Henrique Fontana se consubstanciou para
nárío. fazer esta CPI. Parabenizo, portanto,. o trabalhomara-

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI - vilhoso.T~bémsoudos queaplaudemo.Deputado
Deputado Arlindo. Perondi por disGordar. O Parla/Tlento é isto, éparlar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China_ mesmo, é falar, é discutir, écoloçar as suasposições,
glia) - Pois não, Deputado PerondL etodostemos posições diferentes. Equ1ero dizer .ao

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PIERONDI- Três Deputado chinagH?que as sUéls preocupações são
observaçÕes. Primeira observação: eu sou um defen- asminhaspreoc~paçõf3scomo Relator. A minhaposi-
sor de fé do Sistema Único de Saúde. Pergunte ao çãoaqui é.de~umaimportâl1cia.~econheçoaimpor-

tânciÇl do Relato~·n4maCP1 destarnagnitude, .onde
CONASS.eao.CONASEMS. Dois: não represento estamO~Ç1qui.en\l0Ivend()36 milhõ(3s de pessoas em
aqui nenhumaárea econômica. Eu tenho a impressão um orçam~nto da ordehl de 23 bilhões de· reÇlis/ano,
de qu~aDra. MÇlrilena não quis insinuar, mas levan- que chega aser igual,quaseigu~I,Ç1oorçamentoque
tou. Tenh? plena certezade que ela não quis, mas le- todo o Goverl1?doPresident(3d~ R(3Publlca, Luiz (ná-
vantou. Corno Deputado, eu posso questionar qual- cio Lula da Silva, tem noMi~i~tério da Saúde pÇIra
querpesquisa. ~ quando eu, em função da matéria do este ano - sã9 25 bilhÕElsde reÇlis;~s plÇlnos de saú-
Estadão~ que eu assinooEstadão, é o jornal primei- de movimentam 23pilhões.É umaenorrnidade, uma
ro qu~eut~io demanhã, depois leio o Correio Brazi- montanhadedinheiro, que c()rn ceJitezÇl e.~~ão sabe-
liense,nli\loucura nossa de Deputado; o Estadão eu ria nemescrever,comoéq'-J~see~crev!=lisso, não sei
procuroJermelhor .... fui surpreendido com uma análi- quantoszerostêmBarafrente.E que nós, émreunião
se e fui atrás é de~(;obri. E perfeição só Deus. Gonti- interna que já tivemos,.· e que vam9s ter ()utras e ou-
nue fazendo seu trabalho, Ora. Marilena. tras mais, nós vamos... Nossa preocupação de dina-
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mizar a CPI é muito grande, nós não podemos ficar à
mercê apenas de audiências Publicas e cair na mes
mice, porque tudo que já foi dito aqui já estava escrito,
foi o motivo da CPI. As discórdias nós jásabemos que
existem. O que nós temos que fazer a partir de agora
- como Relator eu vou exigir que isto aconteça e re
querer que a CPI me aprove - é que nós comecemos
a fazer as diligências para apurarmos fatos concretos
e podermos separar o joio do trigo. Existem os planos
bons - o IDEC disse isso no relatório -, Como existem
os planos ruins. Os ruins não podem permanecer atu
ando como estão. Existem falhas na lei. Eu mesmo
sou vítima pessoal, como usuário e como prestador,
de abusos de plano de saúde. Como usuário, já tive
negado atendimento e, como prestador, já tive várias
vezes descredenciamentos despropositados. Háfa
lhas. E, como disse no começo desta CPI, esta Rela
toria determinou que nós fizéssemos o acompanha
mento da orientação do nosso Presidente de fazer
mos os blocos. E nós queremos ouvir, como estamos
ouvindo, as queixas. Vamos examinar essas queixas
agora e vamos fazer um diagnóstico o mais preciso
possível para propormos uma terapêutica. Não va
mos matar o doente, porque o SUS é o maior plano de
saúde que o Brasil tem. E, desde o princípio, apesar
de ter sido proprietário de hospital privado, sempre
defendi o SUS. Meus colegas me chamavam de louco
por isso. Nós não podemos deixar o SUS falir, mas
está aí inoperante, haja vista as filas enormes para
ser atendido. Um pacienté,para conseguir umacon
sulta e chegar até o finalmente da receita, pelo SUS,
demora 2,3 meses. Os planos de saúde estão aí por
que há falência do sistema público. Se não tivesse fa
lência do sistema público, não tinha por que existir
plano de saúde. Ninguém iria pagar, se nós já paga
mos nossos impostos, desde a hora em que a gente
respira ao amanhecer até a hora em que dorme. Pa
gamos imposto o tempo todo. No entanto, não há re
versão desses nossos gastos em benefícios públicos
a que temos direitos constitucionais. Por esse motivo,
eu acho que está na hora de nós dinamizarmos a CPI
para objetivarmos e centralizarmos nosso foco naqui
lo que há de errado. Portanto, Sr. Presidente, dentro
do que nós já conversamos anteriormente, eu gosta
ria de comunicar aos nobres pares que nós vamos cri
ar algumas Sub-Relatarias para que possamos já dar
andamento. Nós já temosbastantes documentos, de
núncias de todos os lados, chegando pore-mail, che
gando por telefone, trazidas pelo PROCON, trazidas
pelo Conselho Federal de Medicina, trazidas por socie
dades médicas, como a Sociedade Brasileira de Car
diologia e outras que se dispõem a trazer. Então, nós

vamos criar algumas Sub-Relatorias para que possa
mos dinamizar esta CPI. E dentre elas nós relatamos
4. Uma seria de análise de documentos e diligências.
E o nosso Presidente praticamente já nomeou da vez
passada, quando do acontecido relatado pelo Depu
tado Jamil Murad em São Paulo, que foi o Deputado
Robson Tuma e o Deputado Jamil Murad. Então, nós
vamos querer que os dois nos auxiliem nesta Sub-Re
latoria, que é a de análise de documentos e diligência.
Para acompanhamento junto ao Ministério Público e
ao Judiciário, nós vamos precisar ter lá pessoas da
CPI que possam nos ajudar junto à Procuradoria - e o
que está acontecendo no Judiciário já foi até questio
namento feito aqui hoje, sobre como se conduz nas li
minares. Nada melhor do que o Deputado Biscaia,
que é da área, entende e fez bastantes questiona
mentos. Uma das entidades mais citadas aqui hoje
foi, sem sombra de dúvida, a Agência Nacional de Sa
úde, com os questionamentos se funciona ou se não
funciona, se tem número de pessoas suficiente ou se
não tem. Eu sei que eu sou do Maranhão e eu relato...
Foi-me perguntado em São Luís ontem, segunda-fei
ra, se existia a Agência Nacional de Saúde de São
Luís. Eu disse: "Sinceramente, eu não sei. Se existir, é
só uma pessoa representando, e não tem como fisca
lizar todos os planos". O próprio IDEC aqui mostrou
que são apenas 80% dos planos, e daqueles individu
ais, porque os coletivos não entram, e os coletivos
respondem por 80% dos planos de saúde no Brasil. E
o Deputado Mário Heringer, que tem mostrado aqui
interesse muito grande em relação à ANS - todos os
seus requerimentos são voltados para a ANS - nós
vamos solicitar dele que nos ajude a analisar toda a
documentação da Agência Nacional de Saúde e que,
em todo questionamento que porventura vier a surgir,
ele esteja já de antemão credenciado para ir à Agên
cia. No final desta CPI, nós temos que encontrar pro
posições. Não vamos de encontro ao Ministro da Saú
de, que está com o Fórum de Saúde Suplementar,
porque não queremos fazer confronto. O Ministro já ti
nha se manifestado no dia em que fomos com a Fren
te Parlamentar de Saúde apresentarmo-nos a ele. E
Ele disse para o Dr. Rafael Guerra, que é o Presidente
- e eu, como Segundo Secretário, estava presente à
reunião -, que esse fórum não viria para bater de en
contro com a CPI, mas viria também com uma pro
posta de auxiliar no diagnóstico e na proposição de
mudança. E eu gostaria de convidar o Deputado Se
bastião Madeira, do PSDB do Maranhão, para nos au
xiliar nessas proposições, que serão as proposições
finais, que, com certeza, ao detectarmos os erros, eu
disse ainda há pouco, vamos propor a terapêutica, e
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a terapêutica serão mudanças na legislação para
que possamos aperfeiçoar, melhorar, e não que
brar o que já está praticamente falido neste País.

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Antes, a Presidência vai falar. O Sr. Relator
apresentou aqui nomes e tarefas...

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Justamente isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - ... daquilo que ele entende ser uma equipe de
trabalho. Mas nós vamos recolher esses nomes e su
gestões e vamos apresentá-los à Comissão para que
haja deliberação e, antes da deliberação, que haja
eventualmente pleitos, outras indicações. O Sr. Rela
tor, na busca de aperfeiçoar o seu trabalho, procurou
identificar aqui alguns parceiros de trabalho. Sem a
exclusão de nenhum dos que.ele menciona, mas, do
ponto de vista regimental, cabe à Comissão deliberar
se vai ter SubcRelatoria, quem serão os Sub-Relato
res e em que dimensão deverão atuar. Portanto, eu
me anteclpei, até porque 2 colegas de Comissão se
inscreveram, e eupresumia que viria esse tipo de obser
vação,. mas eu creio que o Sr. Relator buscou mostrar
que é uma intenção de trabalho, mas eu creio que ele
vai, digamos, poder apresentar isso à Comissão,e a
Comissão vai concordar ou acrescentar ou melhorar,
e assim por diante.

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA
Foi superada a minha questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não. Deputado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, Sr.
Presidente..• Só a preocupação de que nós não pode
mos votar os reqUerimentos que estão em pauta. Vão
ficar para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) -Issojáfoí informado.

O SR..DEPUTADO ROBSON TUMA - Pelo iní
cio da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) -Isso. Faz tempo. Desde aquele momento em
que V.Exa. e outros Deputados argumentavam. De
qualquer maneira, eu quero cumprimentar o Sr. Rela
tor poressa determinação de procurar fazer o melhor,
agradecer aqui a presença do IDEC, na pessoa da
sua cobrqenadora - não sei se o nome apropriado é
esse -, Orá. Marilena Lazaríní, e também da Dra. Kari
na Rodrigues .. Ernnome da Comissão, agradecemos
a contribuição e a presença. Obrigado. Então, nada

mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, antes
convocando os Srs. Deputados para relUnião da Co
missão, dia 9 de julho, às 1Oh, destinada à apreciação
de requerimentos. Está encerradaa presente reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE "INVESTIGAR OPERAÇÕES

NO SETOR DE COMBUSTíVEIS, REU\CIONADAS
COM A SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE

LIMINARES" (CPI- COMBUSTíVEIS)

51" Legislatura - 4" Sessão Legislativa

Ata da Sexta Reunião Ordinária (Audiência
Publica), realizada em 28 de maio de 2003.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil
e três, às quatorze horas e quarenta e seis minutos,
no. Plenário onze do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-Ma Comissão Parlamentarde Inquéri
to com a finalidade de investigar operações no setor
de combustíveis, relacionadas com a sonegação dos
tributos, máfia, adulteração e suposta indústria de li
minares (CPI - Combustíveis), Com a presença dos
Senhores Deputados- Presidente Carlos Santana;
Paulo Rubem Santiago e José Borba -' Vice-Presi
dentes; Carlos Melles - Relator; BasslUma, Daniel
Almeida, Oilceu Sperafico, Eduardo Gomes, Eliseu
Padilha, Jaime Martins, João· Caldas, ,José Carlos
Araújo, Luciano Zica, Pompeode Mattos, Professor
Irapuan Teixeira, Rafael Guerra, Ricardo Barros e Ro
gério Silva- Titulares; Alexandre Santos, qervásio
Silva, Helenildo Ribeiro, lIdeu Araujo, ,João Maga
lhães, Marcos Abramo, Maria do Rosário, Miguel de
Souza, Nelson Bornier, Sandro Matos ,6 .Severiano
Alves - Suplentes. Compareceram tarnbém os Depu
tados Marcelino Fraga, Marcus Vicente e Serafim
Venzon, não-membros. Deixaramde comparecer os
Deputados André Luiz, Dr. Evilásio,lrisSimões, Nel
son Marquezelli, Paes Landim e. Rosa de Freitas.
ABERTURA - O Presidente, Deputaqo Carlos Santa
na, declarou abertos os trabalhos. ORDEM DO DIA 
Audiência Publica, com a presença dos Senhores Jo
seval Alves Augusto, Presidente do Sindicato do Co
mércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado
do Pernambuco; Adão Oliveira da Silva, Vice-Presi
dente do Sindicato do Comércio Varejista de Com
bustíveis e Lubrificantes no Estàdo do Rio Grande do
Sul; Maria da.Penha Amorim $halders, Presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Deriva,dosde Pe
tróleo no Estado do Espírito Santo; e Steiner Jardim,
Presidente do Sindicado do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo no Estado do Mato Grosso do
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Sul. O Senhor Presidente concedeu a palavra aos ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Vice-Presidente
convidados na seguinte ordem: Joseval Alves Augus- do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis
to, Adão Oliveira da Silva, Steiner Jardim e Maria da e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul;
Penha Amorim Shalders. Em seguida, os convidados MARIA DA PENHA AMORIM SHALDERS -
foram interpelados pelos Deputados Paulo Rubem Presidenta do Sindicato do Comércio Varejista de De-
Santiago, Bassuma, Severiano Alves, José Carlos rivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo;
Araújo, Luciano Zica, Nelson Bornier, Marcus Vicen- STEINER JARDIM - Presidente do Sindicato do
te, .Carlos Santana, Eduardo Gomes, Pompeo de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubri-
Mattos, Alexandre Santos, Rogério Silva, Dilceu Spe- ficantes do Estado do Mato Grosso do Sul.

rafico e Sandro Matos. No decorrer da reunião, o SUMÁRIO: Tomada de depoimentos.
Deputado Paulo Rubem Santiago assumiu a Presi- OBSERVAÇÕES
dência dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o Transcrição ipsis verbis.
Presidente encerrou os trabalhos, as dezessete horas O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
e cinqüenta e um minutos, antes convocando reunião na) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu-
de audiência Publica para o próximo dia vinte e nove nião ordinária. A presente reunião destina-se à au-
de maio, quinta-feira, às dez horas, com a presença diência Publica com a presença dos seguintes convi-
do SenhorCarlos Ney de Andrade, Gerente Executivo dados: Joseval Alves Augusto, Presidente do Sindica-
de Marketing e Comercialização da PETROBRAS, e to do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no
Rogério Almeida Manso da Costa Reis, Diretor de Estado de Pernambuco; Adão Oliveira da Silva,
Abastecimento da PETROBRAS. O inteiro teor da re- Vice-Presidente do Sindicato do Comércio Varejista

de Combustíveis e Lubrificantes no Estado do Rio
união foi gravado e as notas taquigráficas, após se- Grande do Sul; Maria da Penha Amorim, Presidente
rem decodificadas, farão parte deste documento. E, do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de
para constar, eu, , Ivete Maria Galdino dos Santos, Petróleo no Estado do Espírito Santo; e Steiner Jar-
Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprova- dim, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista
da, será assinada pelo Presidente, , Deputado Carlos de Derivados do Petróleo no Estado do Mato Grosso
Santana, e encaminhada à Publicação no Diário da do Sul. (Pausa.) Esclareço aos Deputados e convida-
Câmara dos Deputados. dos que esta reunião está sendo gravada para poste

rior transcrição, solicitando a todos que falem ao mi
crofone para efeito de identificação junto à Taquigra
fia. Regimentalmente, os convidados não poderão ser
aparteados. Finda a exposição, daremos início às in
terpelaçÕes. Os Srs. Deputados que desejam interpe
lar os convidados deverão se inscrever junto à Secre
taria. Convidamos para tomar assento... Agora vamos
passar direto à nossa audiência Publica e vamos pas
sar... Daremos 20 minutos para cada expositor. Va
mos passar a palavra ao Sr. Joseval Alves Augusto,
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de De
rivados de Petróleo no Estado de Pernambuco, para
suas considerações.

O SR. JOSEVAL ALVES AUGUSTO - Muito
boa tarde ao Plenário. Na pessoa do Deputado Carlos
Santana, Presidente desta CPI, cumprimentamos os
demais componentes desta Comissão. Vamos procu
rar nos pautar inicialmente fazendo um histórico breve
sobre o nosso Estado e o Sindicato. O Estado de Per
nambuco tem aproximadamente mil postos de com
bustíveis, dos quais 330 são localizados na região
metropolitana. Somos supridos principalmente pela
base de Suape, com terminal em regime de pool e
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com mais 3 outl'OS terminais. Também temos abaste
cimentos de Maceió, Cabedelo, Crato e Juazeiro, da
Bahia. Movimentamos um equivalente a 100 milhões
de litros/mês; geramos 8 mil empregos diretos e 10
mil indiretos. No momento, participamos do ICMS es
tadual com21 %, sendo oprimeiro setor em arrecada
ção e temos como basicamente esta oportunidade,
que achamos bastante importante para· nós, tendo
em vista o momento que vivemos, •especificamente o
da reforma tributária... Tendo em vista que na nossa
área... Devido às características de ser um Estado
que estáa 800 quilômetros da refinaria mais próxima,
que é Madre Deus,em Salvador, e a 800 quilômetros
de um outro grande pólo, que é Fortaleza, e por ser
um Estado muito estreito e ser um produtor de álcool,
participamos ehtão na nossa área cOITl todas as dis
torções, quais sejam: liminares, adulteração, sonega
ção. E iniciaremos a. nossa colocação específica por
mostrar o que a casa nossa, que presidimos, tem pro
curado fazer. Em99, num movimento único nacional,
fomos às ruas com os empregadospedir para sermos
fiscalizados. Era aünica forma que a gente achava de
fazercom que o Estado ou parasse a letargia de não
resolver os aspectos de adulteração ede sonegação,
ou~ntão •abrisse para que todos participassem da
mesma forma. Esse movimento foi em agosto de 99,
e,a partir daí, a arrecadação, que era de 12 milhões
por mês, chegou no final do mês de dezembro a 58
milhões. Deduzida.a inflação, o que se. verificou foi
uma efetiva.participação da nossa casa no.tocante a
es~e trabalho, Outro item tambémemCJue a gente se
coloca na vanguarda fo.i com relação aos supermer
cados. Esses sen~ores, no afã de multiplicarem os
seus negócios, ficam utilizando dos débitos e crédi
tos( gerand~, no nosso modo de ver, uma sonegação.
E nós,após quase 1 ano de trabalho junto à Secreta
ria. da Fazenda,. conseguimos, pelo Decreto n°
23.382, de julho de 2001, fazer com que o setor tives
se o mesmo comportamento nosso, qual seja: em
Pernambuco,·o sUpermercado ou qualquer outro
rarrJo deativida.de que quiser participar do segmento
terá que ter uma inscrição específica epagar o ICMS,
como paga.mos. E não esse absurdo que a gente vê
hoje de em muitos Estados da Federação sequer os
Secretários da Fazenda procuraremverificar esse
tipo de situação, que·no .nosso modo de·verá uma
anomalia,porque éumgigante que.está utilizando os
créditos fiscais para corroerem o mercado, usando a
pechadeestarpratic.ando um preço maisconvenien
te. No tocante às di~torções,.que acho que á o objeti
voprinçipalda nos~af?laeda ajuda para os senho
res, temos a questão das liminares. Pernambuco, por

outras razões que não vale a pena detalhar, tem feito
de diversas formas, usado e abusado de um monte de
liminares, quer sejam sobre o ponto de vista de com
pensação de PIS e COFINS na antiga PPE, quer seja
no tocante ao não-pagamento da CIDEe, em alguns
casos, até do ICMS, No nosso modo de ver, esse é,
no momento, o maior problema que temos no Estado.
Essas distorções beneficiam diretamente distribuido
ras é alguns apaniguados, em detrimento da classe,
que vem, com muito sacrifício, tentando pagar aquilo
que efetivamenteé o imposto devido. Corno sugestão,
nós trazemos o que alguns companheiros já falaram
aqui: o aspecto de que na CIDE, especificamente,
partamos para uma ação direta de inconstitucionali
dade. E o momento, mais uma vez, é bastanteoportu
no, porque nós temos a reforma tributária e entende
mos que o foro éo mais apropriado possível. Os se
nhores, que fazem as leis, que estão verilricando esse
ralo que leva tanto dinheiro da Nação, podem nos aju
dar na forma debloquear isso que para nós é a maior
distorção. Só a título de movimentação no Estado,
nós hoje temos a CIDE e o ICMS representando, para
o preço de custo do revendedor, alguma coisa como
mais de 55%. E obviamente qualquer auxílio, qual
quer não-pagamento nessa área desmantela comple
tamente todo o proce~so. Atualmente nós temos um
grande aliado, e dos senhores também, que é o levan
tamento semanal da ANP, que mostra essasdistor
ções de uma forma muitodireta,.Determinadas distri
buidoras ou postos que têm uma venda ao redor de
valores relativamenterazoáveis de uma hora para ou
tra multiplicam esses valores. E o comElrciante que
procuratrabalharde uma maneira correta ficapratica
mente a ver navios.. No tocante à so~egação, por ser
mos um Estado.produtordeálcool,nós.participamos
das três opçõesdo álcool, quais sejam: o álpool hidra
tado, que é corn.erciaUzado sem nota fiscal, às vezes
com subfaturamento, às vezes comliminaresconse
guidas pelas destilarias, que estão em númerode 26.
E o comerciante que, inadvertidamente, ou muitas ve
zespela dificuldade de concorr~rno mercado, se vê
tentado a adquirir aquele tipQde mercadoria. Nessa
situação vemos hoje os preços em .Recife variando 
o hidratado-de 1,26 por litro até 1,66, o que corres
ponde a uma tremenda coincidência com o valor.do
ICMS, queé de 25% - qu~ é outro absurdo -, além
dos aspectos do PIS e da COFINS. Segundo os nú
meros que nós temos... E essa ?peração não é nada
simples para se conseguir, PQrque,na realidade, os
nÚmeros que são oficiais mostrampa,ra oEstado uma
venda de 5 milhões de litros, o que é uma vergonha.
Nós entendemos que devemos estar perdendo algu-



43264 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

ma coisa ao redor de 1,5 milhão de reais por mês para
o montante de 58 milhões. Acho que é um valor muito
alto para Pernambuco. E por mais de uma vez neste
Governo, no Governo anterior, nos três Governos an
teriores, nós temos mostrado que é impossível convi
ver com esse descalabro. Nossa sugestão no tocante
à álcool é uma coisa muito simples: seria zerar a alí
quota do álcool hidratado, como é feito para o álcool
anidro. Obviamente isso não vai resolver o problema,
porque nós falamos há pouco que temos o álcool mo
lhado. Mais uma vez a gente acha que a reforma tribu
tária pode ser ajudada no sentido de se evitar esse
passeio do álcool. É um álcool que vai para Alagoas,
que volta para a Paraíba e que não sai para lugar ne
nhum. E no fim, o comerciante que inventa de ven
der... Hoje é muito comum em avenidas de grande
porte você já começar a não ter postos que vendam
álcool. Nós, que somos nordestinos, vemos que é um
produto que fixa o homem na terra, que ajuda a com
bater o desequilíbrio regional. Não deixa de ser uma
cultura de subsistência. E nós estamos simplesmente
deixando isso ao bel-prazer desse pessoal que parti
cipa dessa distorção do mercado. A próxima etapa,
que nos parece também delicada, é o processo de
adulteração. Para nós lá, a adulteração inicia-se com
a adição do álcool à gasolina. Ou seja, coincidência
ou não, nas grandes brigas de mercado em que os
preços têm uma redução muito grande - e nós somos
campeões nisso, de vez em quando os preços de lá
estão abaixo do preço de custo -, o que a gente vê é
uma não-conformidade crescente num trabalho que
há 2 anos a Universidade Federal de Pernambuco
tem feito junto à Secretaria da Fazenda. Na realidade,
o solvente em Pernambuco está se iniciando ainda no
aspecto de caminhões. Graças a Deus, por enquanto
pelo menos, não temos nada ainda via navio. Mas
quando o desespero bater, é possível que essa práti
ca comece a ser feita. E nós temos como sugestão
para a adulteração, e não vemos outra saída: aqui tem
que ser uma ação fechada que envolva a Secretaria
da Fazenda, a ANP, o Ministério Público, a Universi
dade Federal- no tocante às análises -, a Polícia Fe
deral eas Polícias Militar e Civil. Se não for feito dessa
forma, não adianta, que nós não vamos conseguir
sustar esse descalabro. Gostaríamos também de co
locar o aspecto de importação de derivados de petró
leo. Pernambuco tem hoje, em termos de Estado, o
maior índice de importação. E necessário se faz - já
vou direto para a sugestão - que seja feita também
uma ação conjunta, principalmente envolvendo
CACEX, Receita Federal e os outros órgãos governa
mentais, sejam estaduais, sejam federais, para que a

gente não comece a ter determinadas situações de
descalabro público. Gostaríamos de aproveitar o mo
mento aqui para pedir encarecidamente a esta Casa
que fosse trabalhada a questão dos supermercados.
Hoje, no Brasil, apenas 4 ou 5 Estados, que, como
nós, sofreram mais na pele esse problema, tiveram a
compreensão e a hombridade por parte das Secreta
rias de Fazenda. E se torna impossível trabalhar com
seriedade no setor se nós não tivermos uma mesma
forma de trabalho. Essa história de supermercado tra
balhar na base de débito e crédito, o que vai aconte
cer pura e simplesmente é uma concorrência desleal.
Eles são grandes. Nós somos pequenos. E a tendên
cia é supermercado virar grande empório de combus
tíveis. Outro aspecto que nós queríamos abordar aqui
é com relação a um projeto da PETROBRAS Distribu
idora denominado CAIS. O que é o projeto CAIS? É
um projeto que nasceu em Santos, no Estado de São
Paulo, e em Suape. Lamentavelmente, tudo que é
ruim começa sempre por Pernambuco. E esse proje
to, ele apenas leva em conta o seguinte: determina
das distribuidoras fazem compras diretas à
PETROBRAS com preços que só pagam a condição
de ICMS na razão de consumidor, quando nós sabe
mos que essa razão tinha que ser de revenda. A conti
nuar o que a gente tem lá, e nós somos sabedores
que esse projeto deve ir para outros Estados, nós
queríamos apelar para esta Casa para que fosse feito
um convencimento junto à PETROBRAS Distribuido
ra no sentido de que desse uma sustada nesse traba
lho, porque senão nós vamos ter daqui a pouco outros
filões de mercado acabando com o segmento da re
venda no Brasil. Já me deram um aviso aqui dos cinco
minutos. Eu espero não ter ultrapassado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Passo a palavra a seguir para o Adão Oliveira da
Silva, Vice-Presidente do Sindicato do Comércio Va
rejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do
Rio Grande do Sul.

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Eu sou do
Estado do Rio Grande do Sul, do Sindicato dos Re
vendedores de Combustíveis no Estado. O Estado
tem 2 mil e 300 revendedores de combustíveis, onde
mil e 300 são associados da nossa entidade. A refina
ria é Alberto Pasqualini é uma refinaria de menor por
te, de propriedade da Ipiranga, onde abastece todo o
Estado e mais uma parte de Santa Catarina. Nós te
mos problemas de adulteração de combustíveis, so
negação de impostos ainda num índice bastante pe
queno, porque desde que começou no País esse pro
blema de adulteração de combustíveis, que foi a partir
da liberação dos preços, em 1996, a ANP fez uma fis-
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calização no Estado do Rio Grande do Sul e consta
tou que havia uma sonegação, uma adulteração de
combustíveis mais ou menos com um percentual en
tre 8% e 10%. Naquela época, parece que estava as
sumindo a direção da ANP o Sr. Davi Zylbersztajn.
Então, tendo em vista o índice alto de adulteração de
impostos em São Paulo e no Centro do País, de sone
gação, mais de 30%, a ANP achou esse índice razoá
vel. E eu disse, na época, inclusive para a imprensa,
que eu achava muito alto, porque se tivesse 1% de re
vendedores ou distribuidoras adulterando produtos,
sonegando os impostos, esses teriam que sair fora de
circulação e estar na. cadeia. Com esse objetivo, e
considerando que a ANP não tinha estrutura para fis
calizar 28 mil postos em todo o Estado, nós partimos
já de imediato para outra solução. Então, nós criamos
lá a força-tarefa, que é composta pelo Ministério PÚ
blico, DECOM, PROCON, INMETRO, Fazenda, Se
cretaria da Fazenda e Receita Federal. E isso fez com
que... Estamos trabalhando até hoje. Contratamos o
laboratório CIENTEClá. Tínhamos uma máquina im
portada, para fazer a análise do combustível, que cus
touSO mil dólares, e nós demos para a CIENTEC, em
comodato, para ela praticar os testes. Isso fez com
que hoje... No fimdo ano passado, a ANP esteve fa
zendo em todo o Estado um outro levantamento e
constatou que esse índice, esse percentual está em
médiaqe 3 a 4%. Então, os senhores podem observar
que isso· teve· uma redução de mais de 50% para
aquele índice quejá aANp, na época, achava bastan
te baixo. Mas eu diria mais. Tem alguns dados que eu
quero transmitir aqui que mURO a gente não se dá
conta. Que se esse índice, num parâmetro de 5 mil
metros, existem 10 postos de gasolina, com a média,
que a nossa média lá é de 200 millitros/mês por cada
posto, seri~m vendidos para aqueles consumidores 2
milhões de litros. Se tiver dois revendedores adulte
rando combustíveis, sonegando impostos ali, eles
passam a vender. t milhão de litros, porque a venda
dele é estrondosa, Então, o que significa isso? Um mi
lhão de litros,.naquele perímetro, de venda aO consu
midor de gasolina adulterada. Então, é 50% da gasoli
na que está sendoadttlterada, e não 2%. São 2% de
revendedores. Então, isso eu acho bastante grave.
Com isso, então, os senhores podem perceber aí que
o que faltaé fiscalização. Porque nós, com essa for
ça-tarefa, embora nós não tendo poder de polícia, nós
conseguimos reduzir mais de 50% esse índice de
adulteriação, e mesmo de sonegação de impostos,
porque; a sonegação de impostos já vem atrelada à
adulteração. No momento que estiver adulterando o
produto, automaticamente está havendo. a sonega-

ção. Fora o resto da gasolina e álcool que vem de fora
do Estado, que nós temos trabalhado bastante. A Se
cretaria da Fazenda tem nos ajudado e nós temos es
tancado bastante essa evasão que está acontecendo
lá. Então, na ANR eu não... Na ANP, nós temos uma
diretoria bem-intencionada, uma diretoria capaz. O
nosso embaixador Sebastião do Rego Barros é com
petente, mas está trabalhando com dificuldade por
que não tem estrutura parasuportar essa fiscaliza·
ção. Na ANP, existem hoje apenas 50 fiscais para fis
calizar 30 mil postos de gasolina, 90 mil pontos de
venda de gás e 280 distribuidoras de petróleo. Ora,
senhores, com essa estrutura que a ANP tem, nós
não temos condições de ter uma fiscalização adequa
da. Então, nós vamos talvez ficar, se não houver uma
reestruturação, nas mãos dos bandidos. Sr. Presiden
te, é preciso convencera área econômic8l do Governo
sobre a importância do investimento na·reestrutura
ção da ANP. O Brasil tem·muitas leis ernuitas regras
formais, mas os órgãos reguladores, que têm o dever
de fazer as leis serem cumpridas, estão desaparelha
dos. Eu solicito... Eu achaque é importante que a Mi
nistra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, demonstre
aos Ministros da Fazenda e do Planejamento a impor
tância do setor do petróleo para a formação da renda
tributária de todo o Governo Federal, dos Estados e
Municípios. Então, seria mais ou menos lisso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)- Queremos agradecer. Vamospa$sar para o ter
ceiro convidado, Steiner Martins, Steiner ,Jardim, des
culpe, Presidente do Sindicato Varejista de Derivados
de Petróleo do Estado do Mato Grasso do Sul.

O SR. STEINERJARDIM - Exmo. Sr. Deputado
Carlos Santana, do PT doHiode Janeiro, Presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito, diemais auto
ridades presentes, senhores e senhoras. Tenho gran
de satisfação em participar daaudiênciaPublica, que
tem como finalidade a investigação da operação do
setor de combustível relacionada com a sonegação,
tributos, máfia, adulteração, suposta indústria de limi
nares, assunto extremo de interesse de toda a cate
goria, inclusive da que represento, os revendedores
de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul,aproxi
madamente, tem 550 postos, sendo filiados 330 pos
tos ao SINPETRO do Mato Grosso do Sul. Há anos
que enfrentamos os problemas,inclusivefechamento
de empresas, de postos,potmotivo de não ter uma lu
cratividade, .porque a situação.dospostos cada dia é
pior. Enfim, estamos aqui e acreditamosqL!e podere
mos em breve, com apoio dosParlamentares e envol
vimento da FECOMBUSTíVEJS. e $indicatos filiados,
e ainda com a participação efetiva do SINDICOM,
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conseguiremos reverter essa situação que está fican
do cada dia pior. E os mais prejudicados estão sendo
os empresários honestos e, mais umavez, o consu
midor. Adulteração. Com a implantação de laboratório
na Universidade Federal, que dentro de 120 dias fica
rá pronto, vamos conseguir vetar essas adulterações
de produto. Porque nós não temos esse equipamento
que vai ser instalado. Sobre a máfia do combustível, o
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado atuando em Mato Grosso do Sul, o que
trabalha, tenta constituir o que a população teme, o
conhecimento do acontecimento. Por exemplo, no dia
3 de maio, foram apreendidas 10 carretas que vinham
de Corumbá para São Paulo, na rodovia. Segundo a
empresa, se tratava de solvente. Foram presas essas
carretas, mas ficou... a mídia atacou, na televisão.
Essas carretas ficaram uns 3 ou 4 dias presas num ór
gão federal, mas logo liberaram, e nós não ficamos
sabendo o que é, o que foi, o que aconteceu com es
sas carretas. Ficou sem nós sabermos. A formação
de cartel ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Informo aos nobres Deputados que começou a
votação nominal. Aqueles Deputados que quiserem ir
ao plenário vão agora, para a gente fazer o rodízio,
indo e voltando.

O SR. STEINER JARDIM - A formação de car
tel em Campo Grande ou Mato Grosso do Sul: eu não
vejo formação de cartel de forma nenhuma. Pelo me
nos o SINPETRO não vê isso. Por motivo das grandes
concorrências, promoção que os postos fazem... E os
postos... Hoje a lucrativa é muito pouca. Um abaixa o
produto para 2.15, aí o outro abaixa para 2.7, aí o ou
tro não vende o produto, diminui a venda, vai abaixan
do, quando chega ao ponto de 2.9, o produto na bom
ba. Em Campo Grande, é 2.8 e 2.9, sendo que esse
produto era para estar, mais ou menos, ao preço de
2.20 na bomba, mas, por motivo de grande promoção,
e cada um querendo vender mais do que o outro, aca
ba ninguém ganhando nada e ficando nessa situação.
Esses dias, começaram a falar que era cartel. E eu,
quando recebi a intimação do PROCON, eu enfrentei
o PROCON e fui lá explicar que não existia cartel.
Sempre o repórter fica em cima para ter serviço, apre
sentar serviço, e começa a falar que existe cartel. Fa
lei com o diretor do PROCON que um posto hoje de
200 mil litros não estava ganhando nada, estava,
aproximado, ganhando uma média líquida de 4 mil
real, tirando todas as despesas, o que ele ganhava
era 4 mil. Ele falou: "Mas de forma nenhuma, vocês
estão ganhando mais". Eu disse: "Vamos construir um
posto, aqui, no momento, vamos, aqui, no papel,

construir um posto; vamos construir um posto, no mo
mento?" E começamos a fazer a conta, um posto de
200 mil litros, tinha que comprar um terreno, mais ou
menos, aproximado, de 150 mil, tinha que construir, ti
nha ali o prédio, tinha uma porção de coisas, quando
chegava ia a 1 milhão de reais, mais o produto dentro,
mais o a prazo. Deu 1 milhão e pouco. Ele falou: ''Não,
pára. Eu não quero posto; posto não ganha". Creia, é
realidade, gente, um posto de 200 mil litros, hoje, prin
cipalmente no meu Estado, o que está tirando não
paga o aluguel, está tirando 4 mil reais. Como pode
ter cartel numa situação dessa? É. O grande consu
midor hoje vem atuando em nosso Estado como se ti
vesse autorização de um posto revendedor. Por que?
O grande consumidor, hoje, uma transportadora, prin
cipalmente no meu Estado, ou no Estado vizinho, o
Mato Grosso, onde está o grande produtor de soja, e
várias transportadoras estão localizadas naquela re
gião de Rondonópolis. No posto ali em Rondonópolis,
todos os postos são postos grandes, de 800 mil litros,
900 mil litros, 1 milhão de litros por mês, que ali tem
uns quatro, cinco seis postos. As transportadoras, o
que fizeram? Abriram. A companhia abriu para o
grande consumidor colocando bombas; colocando
bombas para o consumidor, que a pessoa tendo o ca
minhão ela pode consumir o produto tendo como um
grande consumidor. Mas não, do contrário, o que eles fi
zeram? Eles começaram a abastecer os terceiros. Os
terceiros, o que é ? Éo agregado à transportadora. Nes
sa altura, a venda dos posto caiu; toda aquela transpor
tadora colocou a bomba, e os postos não venderam
mais nada, venderam pouca coisa. Aí debatemos com
as autoridades. Graças a Deus, conseguimos alguma
coisa, que a ANP e a fiscalização do Estado foram em
cima desse pessoal multando e fechando. Porque para
ter o caminhão, a frota, ele tem direito de vender só o
seu produto e não vender o produto para terceiro, por
que está sonegando o próprio Estado. Graças a Deus
que isso acabou. O grande consumidor está atendendo
só a frota dele, e voltou novamente o posto a vender. Eu
não tenho nada mais a comentar, porque tudo isso vo
cês já escutaram, desde a outra reunião, alguns colegas
de outros sindicatos. Se eu for argumentar alguma coisa
mais, vou passar muito tempo argumentando isso. Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Passo a palavra à Sra. Maria da Penha Amorim,
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de De
rivados de Petróleo do Estado de Espírito Santo.

A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM
SHALDERS - Exmo. Deputado Carlos Santana, que
ro parabenizar esta Casa por esta iniciativa. Sou Pre-

---- ~- --~~~----~--~------~-
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sidente do SINDIPOSTOS do Espírito Santo. Meu Estado. Nosso Estado é um Estado pequeno - temos
nome é Maria da Penha Amorim Shalders. O nosso aí, quem conhece o nosso Estado, o próprio Presi-
sindicato... Nós temos 558 postos no Estado, sendo dente da Comissão é de Castela, meu vizinho, sabe
434 associados, quer dizer, 78% dos nossos postos que temos 400 quilômetros de malha rodoviária, na
são associados. A situação do Espírito Santo se divi· BR-l01 e 280, na BR-262-, isso faz que as nossas
de em duas etapas: uma, ontem, quando vemos um empresas busquem um preço melhor nos outros
passado um tanto quanto sornbrio, onde tivemos Iimi- Estados, principalmente no Estado do Rio onde o pre-
/iares de ICMS, concessão de benefícios especiais, çoé mais acessível, fazendo com que haja perda, re-
com créditos presumidos de ICMS, com leis que fazia almente, nós estamos perdendo nossasvendas. Esse
possível se realizar essas distorções de mercado; problema, nosso sindicato fez um levantamento e,
hoje, a partir de janeiro de 2003, com o novo Governo, como nosso relacionamento com o Governo tem sido
o Estado - e quando digo Estado reforço os Poderes muito cordial, levamos até a Secretaria da Fazenda,
Legislativo, Executivo e Judiciário-, em esforço con.. há umas duas semanas, esse estudo, que mostra
junto, cancelou as liminares e acabou com regimes que, se a base de cálculo for reduzida,conseguire-
especiais. Portanto, o Judiciário derrubandoaslimi- mos recuperar as nOSSaS vendas e eles conseguirão
nares de ICMS existentes; o Executivo acabando com recuperar, então, a sua receita, nãoterãoperda de re-
regimes especiais e, cancelando inscrições estaduais, ceité:\. Ea Secretaria daFazenda já sinalizou que pode
em virtude de utilização dolosa - nós tivemos agora, estar havencJo uma recuperação, um cronograma
no dia 6 de maio, mais duas inscrições estaduais na dessa redução. Com relação à adulteração de com-
área de. combustível sendo canceladas -;.e o Legisla- bustível, em'relatório recente divulgado pela ANP, te-
tivo revogando as leis viciadas que favoreciam essa mos aí que foi um regi~tro baixo, um baixo índice de
situação no Estado. Esse esforço conjunto proporcio- adulteração de·coml:mstível no Estado. Então,.essas
n~u ao Estado um aUmento de 60% na arrecadação eram as consideraçõe$ que o Sindicato do Espírito
de. ICMS dos combustíveis em relação ao mesmo pe- Santopodia trazer para esta Comissão. Espero me ter
ríodo do ano anterior. Então, houve realmente um es- feito entender.
forço para acabar com essas liminares. Agora, temos O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
também as distorções nossas de mercado. Por exem- na)- Quero agradecer aos quatro convid~~dos. Vamos
plo,o álcool. Se olharmoso site daANP, que é amai- passar à lista de inscrição; primeiro, nosso Relator,
orfontedepesquisaea mais. confiável. que a.gente V.Exatemalgumaponderação?
tem, nó~ vemos postos Com preços de custo a 0,98 O SR. DEPUTADO qARLOS MELLES - Quero
centavos por litro e outros com 1.71. Isso esta à mos- agradecerapresença detocJ()s ossenhores convida-
tra, qualquer pessoa pode.entrar no site na ANP. Te- dos: Sr. JosevalAlves Augusto,. Sr. Adão Oliveira da
oho aprsquisaaqlli""" posso estarpassando para vo- Silva, Sr. Steiper Jardim eO. Maria da Penha Amorim.
cês também - e tenho Uma nota que eu trouxe minha Eu ouvi, atentamente, ea úniCél dúvida que tinha é
de cOmpr€l deálcoql aJ real e 46. Então, háde se ter que, nessas três audiências anteriores, aquestão dos
al~umadist()rção, aquelesque estão cpm preço de 98 supermerçados foi levantada e, parece-me, o Estado
cent~vos de cOlTIpra. ESSa diferença de 73 centavos de Pernambuco, pormeio daSecretari.a da Fazenda,
emcada /itroé,urna diferença muito substancial. O encontrou umasolução, através de uma portaria, a
di~sel; a ~entetern um pr()blema com a base de cál- qual estou passandoparaaa,ssessoria da. Casa para
culo -tambérntro~~e mipha nota fiscal aqui, posso arquivá·lacomo uma proposta para ser analisa por
estar coloca.ndoparaosvocês. A base de cálculo do outros Estadps e até em âmbito federal. Era só isso.
ICMS do dijsel, h()je,.no nosso Estad?, está em 2 re- Muito obriga.do.
ais eO~.O q~eéis~o?É o que ele~ presumem quea O SFtPRESIDENTE (Deputado Carlos Santa..
genteest~j9YE39dendo e cobram,qMS em cil1la des- na) -Então, v~mos. fazer de, como há poucos Depu-
s~ valor. Só! que,s, você. olhar também naf9nte da tados, três ~mtrês; depois, nós passamos para a
ANP,~~ pe~qpi~a9fl ANP, o preço nosso médio está Mesa. O Deputado RicardoBarros, saiu, m.as está
erntorno delr~aie 47. Então,existr uma distorção aqui garantida sua inscrição. Deputado Paulo Rubem.
na barege.c~IGulodo ICMS do diesel.. Isso Jaz, só O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
paravocê~ ter~~ lima idéia, nessa mesma pe~quisa, SANTIAGO-Sr. Presidente, Deputado Carlos Santa-
opr13Çlo rnáxirn?qpefOi encontrado é de 1.6Q reais, na, Relator, Deputado Carlos Melles, prezados Presi-
sendo.~urnós est~mos p~gando por 2.07 reais, isso dentes. PrE3sidente, esta reunião de hoje, com o depo-
gera uma falta de competitividade dentro do nosso imento da Sra. Maria da Penha, do Sr. Steiner, do Sr.
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João Oliveira e do Sr. Joseval, de Pernambuco,
soma-se à reunião passada e fecha, no nosso ponto
de vista, uma radiografia preliminar da ocorrência, em
todo o território nacional, desse conjunto de esque
mas de índole criminosa. Esquemas que se desdo
bram com os benefícios concedidos por liminares,
adulteração, casos diversos de sonegação e uma
constatação que havíamos tido, em outras ocasiões,
da fragilidade da estrutura que foi apresentada ao
País quando se abriu o mercado de combustíveis
para as distribuidoras, para as TRRs, enfim, quando
se desregulamentou, com uma nova regulamentação,
a comercialização dos derivados de petróleo e do ál
cool em nosso País. Essa é primeira constatação. Cri
ou-se um ambiente de mercado, mas não se cuidou
de o Estado ter condições de assegurar ao próprio co
merciante e ao consumidor a garantia da procedência
idônea, da segurança quanto aos aspectos fiscais
desta mercadoria e, ao mesmo tempo, quanto à quali
dade para o consumidor final. Na ausência dessa es
trutura de fiscalização, na ausência de normas duras
e de sanções claras ao processo de adulteração, ao
processo de sonegação e desvio de destino, simula
ção de operações interestaduais, o que nós temos
ouvido são os depoimentos dos Presidentes, que·re
latam essas ocorrências de forma muito clara. Eu te
ria uma primeira rodada de perguntas e mais adiante,
após ouvir os outros Deputados, gostaria de fazer
uma segunda rodada de perguntas aos Presidentes
dos sindicatos. Mas, na primeira, eu faria uma per
gunta comum a todos os Presidentes de sindicatos.
Nenhum aqui ressalvou da inexistência de medidas li
minares, embora em alguns casos elas já foram der
rubadas nos Tribunais de Justiça, mas há o caso co
mum, em que todos os Presidentes de sindicatos,
como na semana passada, relataram essa penetra
ção de distribuidoras que na ponta têm postos de sua
própria bandeira, ou postos de bandeira branca que
recebem esses combustíveis, dando seqüência a
essa escalada de benefício, de irregularidades, de
adulteração, de sonegação. Então, aos Presidentes
dos sindicatos eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer
a seguinte pergunta: quantos postos, a princípio, têm
atuado, nos seus Estados, com esses esquemas de
benefícios fiscais, mediante liminares, créditos presu
midos? Que parcela do mercado, que os senhores re
presentam como Presidentes dos sindicatos, é, diga
mos, contaminada por essas práticas, tanto nos ca
sos das liminares quanto nos casosconhecidos? E a
Presidenta do sindicato do Espírito Santo citou muito
bem, talvez os outros também, não me recordo agora,
as diferenças de preços. De um lado, os Estados,

querendo fazer caixa com o ICMS, botam uma pauta
fiscal muito elevada, que não corresponde ao preço
praticado nem junto às distribuidoras e nem junto ao
mercado. Mas que parte do mercado é contaminada
por essa incidência de liminares? Que parte do mer
cado é contaminada por essas disparidades de pre
ços? Que parte do mercado é contaminada, inclusive
no caso do álcool, por essas brutais desigualdades
que indicam, sem qualquer sombra de dúvida - até
porque outras CPls estaduais já atuaram neste País
-, a conhecida prática datransferência direta da usina
e da destilaria para revenda nos postos, e, aí, sem a
nota fiscal, sem outros tipos de controle e até sem o
cuidado com a qualidade de combustíveis? Então, a
primeira questão comum é que porcentagem do mer
cado atua, se os senhores poderiam estimar. Isso re
presenta quantos porcentos dos postos que atuam?
E, nos seus Estados, que distribuidoras, transporta
doras e revendedoras, usinas ou destilarias já foram
indiciadas, ou são do conhecimento público, que
atuam com esse tipo de prática, ou liminar, ou desvio
de destino, ou sonegação, ou venda direta a postos
sem nota fiscal? Enfim, como é o ambiente específico
do mercado das distribuidoras que ocorre em cada
um dos Estados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Bassuma.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Sr. Presidente,
Deputado Carlos Santana; Sr. Relator, Deputado Car
los Melles; demais Deputados que compõem esta
CPI importantíssima, vital, que o Brasil aguarda, in
clusive agora, até com a declaração do nosso Presi
dente da RePublica, reforçando a questão imperiosa
que é a de se apurar a questão dos combustíveis. Eu
estou vendo aqui na Mesa, Sr. Presidente, a presen
ça, hoje, dos representantes de 4 Estados importan
tes do Brasil- Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso do Sul, Espírito Santo. Ouvi com atenção o
depoimento de cada um dos representantes. E quero
explicar para VExa. porque hoje também não está
presente a Bahia, que eu não pedi e não pretendo pe
dir a presença, porque, Sr. Presidente, o caso da Ba
hia é sui generis. Eu espero, como V.Exa. já se pron
tificou conosco e entende a necessidade, pelo que
aconteceu lá de grave, que a CPI vá até lá, nem que
seja um membro desta - e eu já me coloco com candi
dato natural para ir, até para não cansar todos os
membros -, porque, lá, a CPI da Bahia não apurou.
Foi uma farsa. E, infelizmente, o Deputado que presi
diu aquela CPI na Bahia é membro hoje desta. É uma
pena, é lamentável, mas não é do meu partido, então,
eu não posso fazer nada. Em 99, Sr. Presidente, 5 de
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maio, eu consigo as assinaturas, na Bahia, para insta
lar a CPI dos combustíveis. Cinco dias depois, Sr. Pre
sidente, por pressão da bancada governista, que não
é o PT no meu Estado, é o PFL, 5 Deputados são for
çados a retirar a assinatura, e o retiram com lamentos
em público, inclusive no próprio plenário. Cinco dias
depois. Um ano depois, Sr. Presidente, por pressão
que eu tenho tudo no meu gabinete, são mais de 300
páginas da mídia pressionando, manifestações até
Publicas -, a CPI.finalmente é instalada para apurar
os combustíveis na Bahia, e um ano depois,. 26 de
abril de 2000. Veja bem, Sr. Presidente, de maio a
agosto, olhe bem, Sr. Presidente, este Deputado aqui,
que atua nesta questão desde quando era Vereador,
em Salvador, faz t8 pedidos de convocação. Dezoito.
Só dois, o Sr. Presidente daquela CPI atende. Faço...
Pois não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu pediria ao nobre Deputado Bassuma...

O SR. DEPUTADO BASSUMA -Eu estou fun
damentando a minha questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Eu seI, eu só quero pedir para que nós, da forma
como nós estamos caminhando, estamos caminhan
do com muita serenidade, porque esta CPI, ela vai
trabalhar com muito afinco, e nós temos que chegar a
um resultado. Agora, espero que a gente não faça
esta CPI por gostar, porque como... Eu moro no Rio
de Janeiro há muitos anos, desde 8 anos de idade,
soucapixaba. Capixaba é baiano cansado, eu adoro
a Bahia. Mas, pelo amor de Deus, toda hora não dá
para gente - entendeu? - trabalhar... Então, eu peço
compreensão. Peço compreensão. Eu sei que o nobre
DeputÇldo está no seu tempo regimental de 3 minutos,
mas ajude a esse trabalho.

OSR.DEPUTADO BASSUMA - Eu quero mais
uma vez, então, V.Exa. se referiu, eu tenho o tempo
regim~ntalpara usar, e eu estou fundamentando a mi
nha questão, porque V.Exa. há de convir que a Bahia
não é, um I;stado qualquer da Nação. E faz parte do
Brasil,nãofaz, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Claro.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Muito bem. E
eu aqui represento a Bahia. Eu estou fundamentando
isso, porque eu vou entregartudo isso aqui por escrito
para cada membro, tudo documentado, historiado.
Não é falação, não é sóverbal. Então, a coisa lá é gra
ve, é vergonhosa. E, aí, eu quero dizer, Sr. Presidente,
por que eu não vou fazer nenhuma pergunta direta a
cada um, porque no caso dos postos de gasolina do

meu Estado, de Salvador especificamente, o Ministé
rio Público já declarou: existe cartel instalado. Só que
a CPI do meu Estado não quis apurar. Eu não posso
imaginar, Sr. Presidente - e,aí, eu quero dar um ates
tado, porque eu quero que esta reunião seja produti
va. Então, é preciso que os Deputados de Pernambu
co intervenham, e os do Rio Grande do Sul, porque eu
não conheço a realidade de cada Estado, o senhor há
de convir com isso. Eu conheço a realidade do meu
Estado. Como láé muito grave, não adianta eu trazer
para cá representante do SINDICOMBUSTíVEIS, é
preciso que a CPI válá, evai, V.Exa. já se comprome
teu com isso, porque é importante. E eu sou compro
metido a ir para lá. Então, nós temos de apurar isso
até o fim, sem ter receios. E sem, Sr. Presidente, im
pedir que Deputado destaC PI cumpra o seu papel- e
eu vou cumprir o meu até o final. Eu tenho certeza de
que V.Exa., como mostrou até agora coragem e coe
rência, também cumprirá o seu como Presidente da
CPI. Portanto, Sr. Presidente, quero diz€~r que hoje é
importante esses 4 Estados estarem aqui, não pre
tendo convocar a Bahia, porque acredito que lá, por
ser grave, nós teremos de apurar in foco. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado. Deputado Severiano Alv·es.

O SR DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Mui
to obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi os depoimentos
dos Presidentes de.Sindicatos de Pernambuco, do
Rio Grande do Sul, e de Mato Grosso. Lamentavel
mente, não ouvi o do Espírito Santo. Mas, Sr. Presi
dente, eu acho que Os representantes desses Esta
dos devem estar preocupados, porque eles represen
tam empresas sérias, empresas que cumprem ale
gislação nacional. E, nessa linha também, eu ,estou
aqui nesta CPI buscando ajuda dos senhores, que re
presentam a parte boa da revenda de c~)mbustíveis.

Estou buscando ajudapara a gente descobrir a sone
gação, a adulteração, as supostas facilidadesconce
didas no Judiciário, através de decisões •liminares, e
também o que nós chamamos aqui de máfia, que são
essas práticas nocivas 'à revendª-. Os •depoimentos
não acresceram muita coisa a respeito do que nós
queremos saber. Por isso,euqueria faz·er uma per
gunta também de caráter geral. Ossenhares poderi
am nos apontar, nós temos 3 s~gmentos envolvidos
as refinarias; a intermediação, que nÓ$ chamamos de
distribuição, e o varejo, representado pêlos senhores,
pelos postos. Onde équeéstáa sOIWgação? Onde é
que está a adulteração? Éna revenda?Éna distribui
ção? Ou é na fabricação, isto é, nas refinarias dos de
rivados de petróleo e nas usinas dosderivados de ve-
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getal? Aí, seriam as usinas de álcool. Bom, a outra
pergunta. Há caso, identificado em cada Estado, que
tenha comprovado a prática irregular desses assun
tos que nós estamos investigando? Nos Estados dos
senhores, houve alguma CPI específica para esse
caso? A última pergunta: Pernambuco fez uma crítica
construtiva à Agência Nacional de Petróleo, que seria
o órgão fiscalizador, e que esse órgão não dispõe de
aparelhamentos para fiscalizar; segundo informa
ções, em todo o Brasil seriam apenas 50 fiscais. No
meu Estado, por exemplo, a Bahia... Ah, foi no Rio
Grande do Sul, desculpe. No meu caso, na Bahia, pa
rece que não tem. Se tem, é 1 ou 2 funcionários. Em
Brasília, me parece que tem 4 ou 5. Então, na verda
de, nós sabemos que há falta de fiscalização do órgão
principal, que é a ANP, e que está suprindo isso atra
vés de convênios, com universidades, etc. Mas eu
acho que a ANP não está mais voltada para a fiscali
zação, mas, sim, para a questão de pesquisa de pre
ços, de variações de preço, etc., etc. Bom, por último,
eu queria dizer também, de público, que eu não con
cordo' apesar de ter sido a base do Governo do Presi
dente Lula, eu não concordo com uma opinião equi
vocada. Ainda bem que o Presidente não falou de
toda a categoria dos revendedores. O Presidente
apenas disse que alguns. Quer dizer, esse "alguns"
também pode representar muitos. Eu acho que o seg
mento que nós conhecemos é um segmento que tem
um PIB de quase um terço do Orçamento, ou da rece
ita nacional, é um setor que emprega, os senhores
sabem, cerca de 300 mil funcionários, diretamente, e
mais de 1 milhão, indiretamente. Então, nossa preo
cupação é que não sejam jogados no caldeirão a re
venda ou o varejo, como sendo o vilão da história.
Mas nós queremos apurar o cartel, nós queremos
apurar a sonegação, nós queremos apurar a adultera
ção, e qualquer ato maléfico contra o comércio vare
jista. Então, acho que é a preocupação dos Deputa
dos, nós queremos identificar. Agora, vamos trabalhar
para identificar os responsáveis, porque não acredito,
pelos números que nos foram apresentados - pelo
menos em Brasília, um caso assim típico também,
onde cerca de 150 postos, mais ou menos, apresen
taram algumas irregularidades -, mas isso não repre
senta todo o comércio varejista entre cerca de 30 mil
postos. Você tem no Brasil 1%ou 2% de casos. Então,
eu acho que a revenda não é responsável. E nós esta
mos perto de chegar aos responsáveis. Então, pelo
que eu ouvi, nos últimos depoimentos, grande parte
desses problemas está na distribuição. Então, pelo
menos, os que vieram aqui se defenderam. As gran
des, por exemplo, 10 distribuidoras, representadas

pelo SINDICOM, demonstraram para todos nós que
não participam. Evidentemente, não estamos acredi
tando que participem. A BRASILCOM também apre
sentou uma lista de noventa e poucas distribuidoras
que também não estão envolvidas em nada. E é práti
ca até, é condição, para que eles sejam associados,
de não participarem de nenhum problema que envol
va irregularidade na revenda. Então, queria saber pra
ticamente, Sr. Presidente, se há esse caso específico
em cada Estado e se eles podem identificar realmen
te quem é responsável por essas práticas nocivas ao
comércio dos derivados de petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - O Deputado José Borba não se encontra pre
sente. Deputado Luciano Zica. Deputado José Carlos
Araújo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
Sr. Presidente, em primeiro lugar, antes dos meus 3
minutos a que tenho direito, quero invocar uma ques
tão de ordem baseada no Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados No Capítulo 111, que trata das au
diências Publicas, quero reiterar o que tenho dito aqui
do despreparo e do descontrole do Deputado que me
antecedeu falou sobre a Bahia, mas como eu não
quero incorrer no erro e ter que ser chamado, admo
estado, por V. Exa. , porque V.Exa. terá que fazê-lo,
porque no art. 256 do mesmo Regimento Interno, o in
ciso V diz: "Os Deputados inscritos para interpelar o
expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo
o interpelado igual tempo para responder, facultadas
a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao
orador interpelar qualquer dos presentes". O que quer
dizer, Sr. Presidente, que o assunto da Bahia não diz
respeito a esta reunião. Portanto, o assunto da Bahia
não pode ser tratado nesta reunião por esses assun
tos que aqui estão. Só esses Estados que se fazem
presentes podem ser interpelados, perguntados e ti
radas todas as dúvidas. Portanto, é por isso que eu
digo, Sr. Presidente, há despreparo. O Deputado Bas
suma- eu peço a V.Exa. que mande apagar as luzes
da televisão para evitar -, tal qual aS mariposas esvo
açantes, o Deputado Bassuma gosta de procurar as
luzes dos holofotes e da mídia. Talvez seja aquela luz
que faz com que ele queira aparecer tanto na mídia e
nesta Comissão. Por isso, Sr. Presidente, invoco o ar
tigo do Regimento, e V.Exa., daqui para a frente, não
pode permitir que os assuntos sejam, de maneira ne
nhuma, desvirtuados por qualquer que seja o Depu
tado. Portanto, Sr. Presidente, agora, falo nos meus 3
minutos, se V.Exa. me permitir.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- sidente. Me xingou com 2 palavrões graves aqui ago-
na) - Permitido, claro. ra, porque eu disse para ele: fatos e dados que todos

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO vão receber. Isso é muito sério. E aí começa a perder
Pois é, Sr. Presidente, eu quero agradecer aqui, acho o equilíbrio e eu acho que esta CPI tem que primar
que as exposições foram satisfatórias. V.Exa., na ou- pelo respeito. Eu acho que a Bahia é um Estado da
tra sessão, na sessão anterior, teve a humildade de Nação tão importante quanto os que estão na Mesa.
atender um reclamo do Plenário e retirou 2 requ~ri- Peço também que este Plenário me respeite, princi-
mentos de convocação de 2 Governadores, mais 2 paimente esse Deputado que agora usou 2 palavrões
Governadores, porque era a vontade do Plenário. O de baixo calão, baixfssimo.
senhor tinha que atender, o senhor é Presidente, mas O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
o senhor tem que entender aqui, o senhor é Presideri- na) - Quero assim, com o maior respeito que eu tenho
te para dirigir os trabalhosdesta Comissão, mas o se- pelos 2 Deputados e pelo Estado extremamente im-
nhor não pode, por sua vontade, querer impor a sua portante, que é a Bahia, o início de tudo neste País,
vontade à vontade·dos Deputados dentro deste ple- que os 2 Deputados.ajudem a nossa condução dos
nário. Nenhum Deputado pode fazer da sua vontade a nossos trabalhos. D. Maria.
verdade. Tem que ser respeitada avontade da maio- A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM
ria. E assim fui eu, quando Presidentede uma GPllá SHALDERS - O DeputadoPaulo Rubem questionou
no meu Estago. Não quero tratar desse assunto, Sr. quantos postos têm atuado com benefícios fiscais e
Presidente. Não quero tratar desse assunto, porque emque parcela qo mercado têm atuado. Como, ofici-
sou disoiplinado, nunca precisei .estar. em nenhum aimente, o nosso Estado não tem mais as liminares, a
hospitaJpsiquiátrico, nem tomar remédio Para de- gente não tem esse. registro. Que distribuidoras já fo-
pressão. Portanto, Sr. Presidente, quero colocar aqui ram indicadas, indiciadas, e que atuam atualmente
os meus agradecimentos e me doupor satisfeito com com liminares, que já foram... Eu posso.estar man-
a resposta dadapor todos que já aqui estão. dando os documentos para esta Comissão com as li-

O SR.• PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- minares que já. existiram, que foram derrubadas a
na) -Eu vou pedir, enoarecidamente, aos 2 nobres partir de janeiro de 20Q3. Ofiêialmente, realmente o
Deputados da Bahia, por quem tenho o maior respei- sindicato não tem registro de nenhum posto;
to e carinho... O .SR. .. DEPUTADO .. PAULO RUBEM

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - SANTIAGO - Elas tiveram as liminares cassadas em
Dois nãO, um só, Sr. Presidente. Eu não mereço, eu janeiro deste ano.
não incorri em nenhum... A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- SHALDERS - Começaram a acontecer em janeiro.
na) - Então, eu, com o maior carinho, da forma como O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
estamos levando esta CPI, estamos no início de um SANTIAGO - Por quanto tempo elas atuaram com o
grande trabalho que vai ser feito neste País, só quero benefício de liminares?
pedir um pouco de compreensão e, assim, ajudar nos A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM
nossos trabalhos. Eu acho que cada um de nós pode- SHALDERS - Posso estar trazendo essas informa-
mos ceder Um pouco nas nossas argumentações çõessobrequantotempo.Sãoasduasperguntasque
para pod$rmos conduzir de forma "brilhantosa", como o Deputado Paulo Rubem tinha feito. Com relação ao
nós estamo!) conduzindo, os nossos trabalhos. Vou Deputado SeverianoAlves também, eu queria primei-
passaras respostas para a D. Maria da Penha. ro agradecer pelo apoio com relação ao depoimento

A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM do Presidente, esse apoio a nosso favor. A revenda
SHALDERs - O Deputado Paulo Rubem perguntou realmente tem esse pen$amento. Eu gostaria de
quantos postos têm... agradecer o seu apoio. Apontarondeestá a sonega-

O.SR.DEPUTADO BASSUMA - Pela ordem, ção e a adulteração não é o papel do sindicato. Agora,
Sr. Presidente, pela ordem. Agora é grave, Sr. Presi- a sonegação é uma questão da receita dos Esta.dos.
dente. Eu apenas fiz referência q~e eu tenho fatos e Adulteração, a gente tema ANP, que é a Agência Na-
dados qu~ ~u vou entregar para todos. Ele acabou de cional de Petróleo, que éa maior fonte, porque é ela
dizer 2. PéilJavrõesterríveis contra mim aqui. Eu não que faz essas coletas e pode estar sendo consultada
vou citar, por questão de respeito. Perdeu completa-na Agência Nacional de Petróleo essa... Ocaso iden
mente... Isso é quebra de decoro parlamentar, Sr. Pre- titicado, quê tenhas/do comprovado, também estão
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no siteda ANP os casos comprovados. Se no Estado
houve alguma CPI com relação à sonegação, à adul
teração, no nosso Estado não tivemos. Está bom?
Outras informações, como essas liminares, posso es
tar enviando mais tarde para a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Sr. Steiner Jardim.

O SR. STEINER JARDIM - Deputado Paulo Ru
bem, nós não temos provas concretas. Soubemos
pela mídia, por jornais, reportagens. Agora, concreta,
não temos nenhuma prova sobre liminar. Sabemos
que tem, mas prova não temos. Só isso que você per
guntou, não é?

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Não. Perguntei, do conjunto das irregu
laridades que todos os senhores citaram, no seu
Estado especificamente, se em algum momento dis
tribuidoras atuaram junto aos postos, beneficiando-se
de liminares concedidas, em primeira instância, pela
Justiça do Mato Grosso do Sul. Se também os outros
fatos aos quais se referiram, de adulteração de com
bustíveis, álcool transferido direto de usinas ou desti
larias, que é a pergunta que farei na segunda etapa.
Já que todo o mundo falou que em cada Estado tem
um pouco de alguma coisa, queremos saber, mesmo
não sendo papel do sindicato abrir inquéritonem apu
rar, mas que as coisas nos sejam apontadas com um
pouco mais de clareza. Se não houver conforto nisso,
que se faça por documento ou numa sessão reserva
da, mas se todos os senhores disseram que há irre
gularidade, que houve liminar, que há adulteração,
que há isso, que há aquilo, vamos tentar apontar
quem são os sujeitos dessas práticas, que são lesivas
à concorrência, ao mercado e às empresas dos se
nhores.

O SR. STEINER JARDIM - Concordo, Deputa
do, mas não temos certeza absoluta. Jamais o
SINPETRO pode confirmar uma coisa. Trabalho com
companhias de porte grande, como a Ipiranga, a
ASBEN, e não vejo isso nessas companhias que eu
trabalho, correto? Das outras companhias só se ouve
falar, essas companhias novas. No meu Estado mes
mo há poucas distribuidoras, temos a Esso, a Texaco,
a ASBEN, a PETROBRAS, a Simareli, a Tauro. Não
ouvimos falar nessas empresas. O que acontece é
que escutamos comentários de que chegou produto,
isso, que estão comprando de fora. Agora, onde? Nin
guém viu, são só comentários.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Uma última reflexão: o senhor ouviu fa
lar, tomou conhecimento, as pessoas comentam, etc.,

mas essas empresas, digamos, as novas ou as emer
gentes, que eventualmente entram, os senhores sen
tem, lia prática, as alterações na concorrência?

O SR. STEINER JARDIM - Não, na nossa distri
buidora que tem em Campo Grande, não ouvimos fa
lar nada delas, de forma nenhuma. Ouvimos falar de
fora, comentário, como a de Paulínia, comentário,
mas sem nome, não tenho nome, não tenho nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Tem a palavra o Sr. Adão de Oliveira da Silva.

O SR. ADÃO DE OLIVEIRA DA SILVA - No
meu Estado, o Rio Grande do Sul, existe, como já re
latei, um percentual mínimo de sonegação de impos
tos e adulteração de combustíveis, de gasolina. Atra
vés dessa força tarefa que criamos, que estão atuan
do na fiscalização, já foi constatado, está em proces
so, que a Promotoria do Ministério Público, que está
acompanhando os processos e a Delegacia do Con
sumidor - DECON, que está fazendo esse trabalho e
está atuando nesses processos que ainda não estão
concluídos, eles vão ser ouvidos na CPI. Já foi fecha
da uma distribuidora. O que existe muito são distribui
doras clandestinas, que não são essas distribuidoras
tradicionais nem outras que vêm de fora do País, por
que não temos lá essas distribuidoras pequenas,
como chamam; Há três, mas de pessoas idôneas, ho
nestas, que estão aparentemente trabalhando muito
bem. Mas vêm de fora do País, principalmente Paraná
e Santa Catarina, combustíveis que, talvez, seja por
outras distribuidoras ou distribuidoras clandestinas
que entram no Estado. Mas temos na força-tarefa,
onde participa a Secretaria da Fazenda, os fiscais,
nos diversos postos fiscais, e que estão fazendo uma
investigação muito forte. Então, isso está inibido. Em
uma dessas distribuidoras clandestinas que havia na
cidade de Pelotas foram apreendidos os materiais,
até os proprietários, que saíram com habeas corpus,
mas estão respondendo inquérito. Há pouco tempo,
em Canoas, num depósito clandestino, pegaram 80
mil litros de álcool anidro, que eram usados para fazer
o álcool combustível, colocam lá, no álcool anidro, e
faziam o álcool combustível, distribuindo nos postos.
Através disso, o Ministério Público instaurou o pro
cesso, e principalmente quem estava entregando es
ses combustíveis já foi preso. E os postos que estão
recebendo já estão sob investigação, vão responder e
são obrigados a indicar a procedência desses com
bustíveis. Não temos nenhuma liminar sobre impos
tos de combustíveis. Seria apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Sr. Joseval.

----- ----- ---------- ---~-----------------------------~~---------------
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o SR. JOSEVAL ALVES AUGUSTO - Depu
tado Paulo Rubem Santiago, do nosso Estado, o se
nhor falou sobre o percentual de sonegação do álcool.
V.Exa. fez parte da CPI e sabe que, na medida que o
Estado é produtor, como o nosso, com vinte e tantas
destilarias, torna-se muito difícil esse acompanha
mento. Sabemos disso porque os números de merca
do que temos são insignificantes, nós temos alguma
coisa equivalente a 5 mil litros, por mês, por posto, e
sabemos que isso é muito pouco. Lamentavelmente,
no Estado, temos determinadas circunstâncias que já
vêm de.situações anteriores, nas quais tanto existe o
álcool Clandestino, como existe aquele que, indireta
mente, é repassado para os postos. Para nós, o Sindi
cato, o nosso trabalho tem sido mostrar diretamente o
que se. passa na mercado. Essa fiscalização, esse
acompanhamento de polícia, Deputado, lamentavel
mente, por mais que a nossa casa, que reputamos
como séria, tenha procurado, com os PoderesConsti
tuídos, principalmente a Secretaria de Fazenda, se
torna quase impossível termos esse posicionamento.
O senhor sabe muito bem que são 26 destilarias, em
algumas foi feito um trabalhoem suas cercanias, com
algumas·melhorias no índice de arrecadação, mas o
senhor sabe que, .pelo próprio· resultado que dei,· de
diferenças de quase trinta e poucos por cento, está
mais do que claro. E o Sindicato tem a preocupação
de colocar que não somos agentes de polícia, lamen
tavelmente.Nosso objetivo principal é mostrar os Jo
cais. O Estado tem que ter os meios para fazer essa
prática. Sabemos perfeitamente as limitações, temos
procurado trabalhar com todas as autoridades. e
V.Exa. sabe muito bem disso, porque acompanhamos
o trabalhade v.Exa. na CPI, em Pernambuco, e os re
sultados que delaadvieram. Se V.Exa. verificar hoje,
porexemplo,.TRRs, no nosso Estado, praticamente
acaboU, e foi um trabalho de V. Exas., autoridades
constituídas. Agora, por exemplo, o álcool hoje, la
mehtavelmente, é uma terrasem lei, e, por mais que
queira, não é minhaful1ção, muitas vezes os sofis
mas,. as sofisticações di.ficultam muito, até para
V.Exas., que sãoãutoridades, a fazer esse acompa
nhamento. Com relação à pergunta do DeputadoSe
veriano Alves: onde está a sonegação? A sonegação,
Deputado, éobradeprofissionais. Estamos nesse ne
góciohá 34 anos devida. Quando se tinha o impOsto
únicojá existiam alguns tipos de sofismas. A cada dia
que passa, o que sentimos é que a sofisticação na so
negação evolui. E acho que a busca de se definir onde
está a maior culpa, se está na revenda, acho quê to
dos têm culpa. Isso não é hora de.... Acho que a lava
gem de roupa deve ser muito mais, no meu modo de

ver. Nós, revendedores, devemos acompanhar as au
toridades - e. isso nós fazemos. O Deputado Paulo
Rubem sabe disso, como é o nosso comportamento
em Pernambuco. É preciso fazer um trabalho na re
venda, na distribuição. Senão, vamos misturar o joio
com o trigo. E a simples colocação de se ver, em nos
so caso específico, uma média de 5millitros devenda
por posto, sabemos que há sonegação. Na medida
em que trabalhos como esse sejam feitos, com a seri
edade que estou vendo, acompanhando, desde os
primeiros momentos, nós estamos acreditando que
chegaremos a ter um basta nessa situação. E, no que
tange a nós - estou falando por mim, mas tenho cer
teza de que todos os outros companheiros também
têm essa mesma filosofia de procedimento.... Infeliz
mente - o termo é eSSe -, a sofisticação da sonega
ção é muito grande. Ela evolui de uma hora para ou
tra, com ·sofismas. No começo, o senhor se lembra
bem, Sr. Paulo Rubem, a coisa era somente TRR.
Sangrou-se os TRRs, praticamente. Hoje nós não te
mos praticamente TRRs com sonegação. A sonega
ção está mais em cima. Mas, .hO que depender da
nossa casa, vamos ajudar todas as autoridades no
que se fizer necessário. .

O .SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Quero passar a Presidência para o nobre Depu
tado Paulo Rubem.

O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Só
sobre a CPI.Já que houve uma CPI em Pernambuco,
que ele. não me respondeu, se houve conClusão da
CPI e se o Sindicato dispõe de relatório para fornecer
à Comissão.

O SR. JOSEVAl ALVES AUGUSTO - Nobre
Deputado Severiano, esse é o relatório que foi feito na
conclusão dos trabalhos, que inClusive teve um ele
mentodesta Casa, Deputado Paulo Rubem, agora na
Presidência dos trabalhos. Nós trouxemos exatamen
te com esse intu~o. Estou passando às mãos do Depu
tado Paulo Rubem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Eu tomarei a liberdade de contribuir com
a pOnderação do Deputado Severiano Alves, dizendo
que, inclusive, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça manteve a decisão da Justiça estadual de Per
nambuco no tocante ao pedido de quebra dos sigilos
bancário e fiscal de uma distribuidora, a Total Distribu
idora, que, n8CPI, foi objeto de uma ação de apreen
são de .equipamentos, computadores, documentos
fiscais e contábeis. Posteriormente, recorreu da deci
são da Justiça estadual contra a quebra de sigilos
bancário e fiscal. E, com a morosidade do nosso pro
cesso judiciário, só agora ern2003, 2 anos e 8 meses
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após a conclusão da CPI, manteve o STJ essa deci- de maioria dos postos que estão na região. Eu acho
são, o que vai implicar uma sobra de relatório para que é uma questão de defesa da economia popular e
nós no caso das investigações de Pernambuco e do dos pequenos no Brasil que nós façamos essa ação.
Nordeste. Com a palavra o Deputado Luciano Zica. Poroutro lado, é importante que tenhamos claro que,

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi- como nessa CPI está estabelecido um cronograma
dente, Sras. e Srs. Deputados, vejo, com muita preo- de trabalho, nós nos mobilizemos. Eu estou aqui hoje
cupação, o mercado que nós estamos incumbidos de com um requerimento de urgência também e eu que-
investigar Acho que, infelizmente, os órgãos públicos ria o apoio dos companheiros - que procurassem in-
incumbidos da fiscalização, no caso do CADE, por fluir no sentido de garantirmos a urgência -, com vis-
exemplo, na minha opinião, têm agido com absoluta tas a aprovar a regulamentação da Emenda 33, que
ignorância da matéria. Acho que há, de fato, maus co- estabelece a unificação das alíquotas do ICMS em ní-
merciantes e maus empresários em todos os seg- vel nacional e que dá uma outra contribuição impor-
mentos e neste também há. Acredito até que haja em tante. Estabelece, para eliminar esse abuso dos Esta-
alguns locais a formação de cartel, já que é da nature- dos, uma base de cálculo elevada, que tira do cida-
za do mercado essas artimanhas para aumentar lu- dão, às vezes, 20 centavos por litro de gasolina a
cros. Mas eu tenho visto ações do CADE, na caso do mais, a título de ICMS, porque coloca uma base de
setor de combustíveis, questionando diferenças pec cálculo muito acima do preço praticado, e depois os
quenas de valores de 1, 2, 3 centavos, como sendo a grandes grupos vão atrás e pegam o dinheiro. O con-
característica da formação de cartel, em um mercado sumidor paga, o Estado não recebe, e se provoca um
onde nós temos o produto na origem com o mesmo desequilíbrio também no mercado. Então, nós tínha-
custo, política tributária definida com o mesmo custo, mos que estabelecer, como base de cálculo, o valor
energia elétrica, enfim, todos os componentes de de faturamento do importador ou do produtor para a
custo da atividade com valores fixos, muito parecidos distribuidora. Essa seria uma forma de dar um trata-
ou iguais. Então, é uma preocupação. A outra questão mento mais igualitário nacionalmente para a alíquota
é uma notícia que eu vejo hoje aqui de que a rede So- do ICMS. Elevaria, com certeza, a receita dos Esta-
nai de supermercados vai investir 12 milhões em 24 dos, na medida em que elimina a fraude. Então, nós
postos de gasolina para a rede Big de Supermerca- estamos apresentando aqui um pedido de urgência
dos. Isso é uma coisa que não é criminosa, porque urgentíssima. Já colhi a assinatura do autor do proje-
não é ilegal, mas é, no mínimo, imoral para o mercado to, Deputado Eliseu Resende, a minha própria, e vou
de combustíveis se estabelecer que, numa cadeia procurar os Líderes dos partidos, no sentido de ga-
onde milhares de pequenos comerciantes atuam no rantir que esse projeto seja aprovado em tempo para
País, as grandes redes se aproveitem de uma com- se regulamentar; e para que, no próximo ano, possa-
pensação de ICMS para induzir o mercado à fraude. mos dar um fim nessa fraude da alíquota diferenciada
Nesse sentido - eu estou falando mais no sentido de do ICMS. Então, paro por aqui. Muito obrigado.
contribuir para a reflexão e solicitar a colaboração das O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
pessoas -, eu estou solicitando um estudo de caso à Santiago) - Eu quero informar aos Srs. Deputados,
nossa Consultoria Legislativa, com vistas a fazer um por encaminhamento da Secretaria da CPI, que já fo-
projeto de lei que, no âmbito federal, proíba esse tipo ramencaminhadas aos gabinetes de todos os Depu-
de negócio. Há, em alguns Estados, projetos trami- tados, com recibo, cópias dos relatórios finais das
tando. Eu conversei com o Governador do Estado de CPls dos Estados de Pernambuco e da Paraíba. Os
São Paulo, no sentido de aprovar um projeto do Depu- Srs. Deputados, nessas nossas correrias, talvez não
tado Estadual Jorge Caruzzo, que não é do meu parti- tenham tido tempo para chegar até esses relatórios. E
do -, portanto, não há a menor dúvida de que possa alguns membros novos, que foram indicados pelos
estar defendendo um projeto do meu partido -, que partidos, receberão logo em seguida. Na seqüência, o
propõe a vedação a esse tipo de compensação, por- Deputado Nelson Bornier.
que o que está acontecendo é um escândalo. Os O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Estados estabelecem a base de cálculo para incidên- Presidente, apesar de não ter ouvido o que foi dito
cia do ICMS num valor muito acima do preço de mer- aqui pelos nossos convidados, eu acho que devo pri-
cado, o que gera, portanto, um crédito maior de ICMS. meiro agradecer a eles por estarem aqui hoje pres-
Aí, depois, a rede de supermercados deduz da conta tando essas informações que, sem sombra de dúvida,
daquele ICMS um valor absolutamente incompatível vão ilustrar o trabalho desta Comissão. Mas eutam-
com a realidade do mercado e leva à falência a gran- bém gostaria de fazer a minha pergunta a ele numa

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43275

área que eu tenho, que é o que eu faço, queé a minha
profissão, que é o que eu sei, estou mais perto, é que
se eles têm conhecimento realmente dessa indústria
de liminares nos seus Estados e se têm conhecimen
to, se podem dizer as empresas, independente de
CPls e tudo mais que custam a chegar aqui, se têm
conhecimento, quais são essas empresas, até porque
nós temos quefazer uma checagem com a relação de
empresas ô:tutorizadas pela ANP e também com ca
dastro da Receita Federal. E, mais do que isso, se
também têm alguns outros dados a nos fornecer com
referência a essas sonegações. A pergunta, realmen~
te, são paraos três convidados que já relataram, já fa
laram o que tinham que falar. Muito obrigado. Descul
pe-me, mas parece que são quatro representantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Eliseu Padilha. (Pausa.) Não estáno momento. DE:!pu
tado José Borba. (Pausa.) Deputado MarcusVicente.

O SR. DEPUTADO MARCUS VICENTE - Sr.
Presidente, .Sras. e Srs. Deputados, em primeiro .Iu
gar, eu gostariô:t de ju~tificara minha participação. Eu
não sou membro desta CPI, mas, como Deputado da
Casa, acho que é. Um assunto extremamente impor
tante para o País. Acho deuma importância, umseg
mento que 13mprega.300 mil pessoas diretamente e
quase ~.. milhão de pessoas indirE:!tamente. Um seg
mento qUE:! merece da sociedade brasileira todo o
nosso respeito.Por isso, achei de. bom alvitre, embora
eu nunca tenha assinado uma CPI. EstaCPI, real
mente., ia ser instalada·na Casa, porqueaquieacasa
do pensamento nacional e aqui nós devemos debater
os grandes assuntos de interesse da Nação. Por isso,
em primeiro lugar,. ~u gostaria dl3Elgradecer apresen
ça dos Presidentes dos sindicatos, porque eu tenho
acompanhado o trabalho do sindicato· do .Espírito
Sa~to, aqui representado pela Maria da Penha. O
nosso Estado, por serum Estado que tem uma voca
ção portuária muito forte, com importantes portos,
onde escoa grande parte, ou umaboô:t parte da expor
tação brasileirae também da importação, é um Esta
do que também tema vocação para facilitar esse tipo
de fraude no combustível..Eu gostaria, então, de fazer
umapergurta. Euvou ser bem objetivo, como. é de
praxe, com relação aos regimes e~peciais.A Maria da
Penhajá colocou issq; o Presidente Joseval também
colocou que, no.Rio Grande do Sul, não tem, em Per
nambuco não tem. Mas nós assistimos, nos últimos
anos,a.uma chuva de liminares no Espírito Santo
comrelaçã? a E:!ssas indústrias,· garantidas com al
guns.segmentos do Judiciário e também de regimes
especiais que causam grande diferenciaçãorlas alf-

quotas de ICMS com relação aos outros Estados.
Mas aí a pergunta eu faria para os três, porque nós te
mos aí pontos que são importantes quando se pensa
o início da produção na refinaria, o meio, que é a dis
tribuição e da revenda. E nós sabemos, eu posso
atestar isso pelo meu Estado, da seriedade com que
os sindicatos têm trabalhado no varejo nessa questão
porque, na verdade, o grande beneficiário OU o gran
de prejudicado é o consumidor, somos nós, os consu
midores. E sei da seriedade nesse sentido. Mas nós
precisamos de contribuições dos sindicatos para que
a Casa possa avançar e dar uma resposta para o
País. Então, a minha pergunta é se os Presidentes
dos sindicatos, pelo menos por ouvir dizer, além das
questões dos regimes especiais eprincipalmente das
liminares que se tornaram, em alguns casos ou em
muitos deles, um "negócio" - entre aspas -, principal
mente por algumas distribuidoras que têm nas suas
revendas as bandeiras próprias, o grande gancho,se
os senhores têm conhecimento se podem fornecer,
senão numa sessão Elberta, mas numa sessão fecha
da, para os Deputadosdesta Comissão, para0 Rela
t()r, para o Presidente da Comissão, informações que
sej~rn importantes, qUl3 possamser checadas com a
Receita Federl;ll,que possam ser checadas comas
Secretarias Estaduais, que possam SE\r checadas
coma Agência Nacional de Petróleo, quetemacqm
petência da regulamentação, mas tElmbém da.fiscali
zação com relação a isso. Se os senhores podem
passar informaçõescomrelação isso, à essa questão
da.indústria de liminares, dos regim~seSPeciais, que
são, na verdade, o grande vilãodessa·histária toda,
entre. o refino, no início, .e a revenda, lá na ponta, que
os senhores representam. Essa pergunta eu acho
que ela vai, se ela não puder ser respondida aqui, Sr.
Presidente, por~maquestãodesegürança- $leLque
estamos mexendo com uma coisa muita importante -,
quero dar ~ma contribuição neste sentido, masque
possa ser feita. num próximo momentoede forma fe
chada. essa resposta a esta pergt,mtF1.Na y~rdade,

acho que a grande dor de todo este momento é a
questão da adulteração e das liminares que se torna
ram üm negócio paraalguns segmentos das distribui
doras, que sabemos que estão aí. Eu acho que a re
venda tem que oferecer essa contribuição para a CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Aubem
Santiago)- Obrigado, Deputado. Com ,SI. palavra o
Deputado·Carlos Santana.

O SR. DEPUTADO CARlOS SANTANA - Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares,. convidados presen
tes, nobre Relator, primeiro quero agradecer. a pre
sença dos 4 convidados da nossa CPL Ao mesmo
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tempo, sei que a tarefa de vocês, presidentes de sin
dicatos, é muito difícil em relação a esta CPI. Sei que
vocês até gostariam de estar falando mais coisas,
mas a gente sabe da pressão que vocês estão sofren
do. Por isso, cada vez se torna mais importante para
nós... Como vários Parlamentares falaram aqui, exis
te uma cadeia, que é uma cadeia de sonegação e
adulteração neste País e a questão do cartel. O cartel
é mais difícil de se descobrir, porque têm todos umas
normas internas que é muito difícil, mas quero fazer
uma pergunta simples. A gente sabe que sumiram 10
caminhões, foram apreendidos. Isso saiu na reporta
gem' saiu na imprensa. Esses caminhões não foram
apreendidos à toa. Então, tem problema. Eu quero as
sim, com muita sinceridade, com muita paciência, eu
não acredito que nenhum Estado não tenha proble
ma. Uns maiores, outros menores, mas têm. Não va
mos nós aqui dizer que não tem. Estou dizendo isso
porque depois pode chegar na frente e nós vamos
descobrir. Nós vamos descobrir que tem problema.
Agora, sei que a tarefa de vocês não é tarefa policial.
Essa não é a tarefa policial. Então, só quero fazer
duas perguntas. Primeiro, se algum posto de gasoli
na... Vocês, Presidentes de sindicato, sempre têm in
formação que vai ao sindicato. Pode dizer sim ou não.
Para mim tanto faz. Se vocês sabem no seu Estado
que algum posto de gasolina foi obrigado a vender ga
solina adulterada ou gasolina com efeito de liminares.
Se eles foram obrigados, porque de repente pode
acontecer isso. E quantos postos de gasolina têm
bandeira branca nos seus Estados. São estas duas
perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Vou devolver a Presidência dos trabalhos
ao Deputado Carlos Santana. Temos inscritos, pela
ordem... Retornou o Deputado Ricardo Barros, que
estava inscrito. Deputados Serafim Venzon, Eduardo
Gomes, João Caldas, Pompeo de Mattos, Alexandre
Santos e este Deputado para uma segunda etapa.
Devolvo a Presidência ao Presidente Carlos Santa
na. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS ~ Vou
abrir mão, Sr. Presidente, porque já foram respondidas
as questões que eu gostaria de fazer. Outros colegas já
as fizeram e estou satisfeito com as respostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado. Deputado Marcus Vicente. Já falou,
não é? Deputado Serafim. (Pausa.) Não está presen
te. Deputado Eduardo Gomes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr.
Presidente, para cumprimentá-lo e cumprimentar o
nosso ilustre Relator e todos os convidados desta au
diência Publica da CPI dos Combustíveis. No intuito
de colaborar, Sr. Presidente, com os trabalhos desta
CPI, informo que a minha pergunta é quase a mesma
que V.Exa. acaba de fazer. Portanto, para melhorar o
andamento dos trabalhos, vou abrir mão da minha in
tervenção, apenas fazendo uma observação ao nobre
Presidente, porque agora em cadeia nacional, num
depoimento demorado, a Ministra Dilma Rousseff fez
uma longa explanação sobre a composição de preços
de combustíveis e uma interpretação profunda do se
tor. Eu quero fazer o registro aqui da responsabilidade
que a Ministra tem como Ministra de Estado, mas
também apelo para a sensibilidade daquele Ministé
rio, por estarmos com uma CPI em curso que tem re
percussão em todos os Estados brasileiros e em to
dos os Municípios. Que esta Presidência, através do
bom relacionamento tambémque tem com o Ministé
rio, procure alertar inclusive à assessoria da Ministra
no sentido de que dados foram expostos, foi uma lon
ga explanação ao vivo na televisão sobre assunto di
nâmico e amplo como é a questão dos combustíveis
no Brasil. Poderíamos até ter aproveitado esse mate
rial que a Ministra acaba de divulgar em âmbito nacio
nal para a composição de preços ao consumidor. Por
tanto, fica como sugestão a v.Exa. , que tem uma di
nâmica muito grande com relação à condução desta
CPI, que o Ministério colabore, porque esses dados
que a Ministra expôs nacionalmente poderiam estar
sendo discutidos por todos nós aqui e elucidando dú
vidas e até colaborando com este momento em que
os representantes dos sindicatos vêm, também até
em determinados casos sob pressão, explicar a esta
CPI toda a dinâmica desse setor. Portanto, fica essa
observação no sentido positivo de estarmos auxilian
do inclusive a população brasileira, para que a Minis
tra envie a esta CPI. .. A discussão seria muito mais
rica se, ao invés simultaneamente de ela estar anun
ciando medidas, estivesse atenta para a questão de
que está em curso uma CPI ampla, que é o fórum cor
reto para discussão desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Agradeço ao nobre Deputado. Vou pedir à nossa
Secretaria que envie ofício ao Ministério pedindo todo
esse material que foi divulgado hoje, neste momento,
para que depois os Deputados que o queiram possam
fazer parte. O Ministério vai ser convocado a estar
aqui para prestar esclarecimentos. Já há requerimen
to aprovado e, no momento oportuno, o Ministério vai
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estar no debate conosco, mas quero agradecer-Ih~.

Nobre Deputado João Caldas.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presi

dente, Deputado Carlos Santana, eu estava com um
material aqui, mas o deixei na minha bolsa no carro,
mandei apanhar, infelizmente não chegou ainda. O
que eu ia falar estárelacionado a uma série de maté
rias que estão nos jornais e principalmente na CPI do
Estado de Alagoas, que teve até um trabalho conjunto
com a CPI de Pernambuco, mas o pessoal saiu com o
carro e vou deixar para fazer a fala a posteriori. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu é que agradeço. Nobre Deputado Nelson
Bornier.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, eu já fiz as minhas perguntas, estou
aguardando as respostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Desculpe-me, é porque aqui não estava anota
do. Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr.
Presidente, quero saudar V.Exa. e saudar cada um
daqueles que, charnados pela CPI, vêm colaborar,
especialmente os nossos dirigentes das instituições,
das revendedoras, enfim, das empresas que atuam
na área dos combustíveis e especialmente o Adão
Oliveira da Silva, que conheço e que, se não me en
gano, ouvi falar ontem de manhã na Gaúcha. Mas te
cortaram, né? Estava falando, mas te cortaram pela
metade porque o horário estava em cima. Eu acho
que você voltou a falar depois, não é? Daí eu saí fora
porque vim para· Brasília. Aquela hora estava indo
para o aeroporto. Aliás gostei das suas palavras. Mas,
eu quero... A primeira questão, Presidente, é que nós
participamos da CPI do Roubo de Cargas, aliás, não
é umaCPI,mas uma CPMI- Comissão Parlamentar
Mistade Inquérito, com Deputados e Senadores. E na
CPMI nós detectamos, assim, várias quadrilhas que
roubavam carga, que adulteravam carga. Então, que
ro fazer primeiro um pedido a V.Exa., que contatasse
no Senado, mais especificamente com o Sr. Naurides,
que trata das questões da CPI, até para resgatar
aquele material e, a partir dali, nóspossamos instru
mentalizar algumas ações, especialmente. Nós te
mos fatos relevantes em São Paulo, até envolvendo a
PETROFORTE, envolvendo Ari Natalino. Enfim, que
nós possamos aIL.. Nós temos algumas notícias im
portantes ali que podem colaborarcom o trabalho que
a CPlcomeça a implementar. Eu gostaria, em um se
gundo momento, de questionar os nossos convida-

dos. Que eles pudessem discorrer. Nós sabemos que
existe gasolina adulterada no Brasil e em todos os
Estados. Isso é pacífico. Uns Estados mais, outros
menos, mas cada um tem um pouco. Que eu diga em
São Paulo, onde eu pude constatar, as notícias con
tam inclusive do episódio da morte do promotor em
Minas Gerais, que era em função desse episódio. O
que as entidades poderiam apontar para a CPI em
termos de·documento, de informações relativamente
à adulteração de combustível? Se não quiser citar,
que nós não queremos também aqui ninguém de
dedo-duro, ainda mais dirigentede entidade, mas,por
exemplo, informar à CPI sobre o que as ~mtidadessa
bem relativamente ao modus operandi" como é que
se processa a adulteração de combustível, qual é o
mecanismo mais comum, o mecanismo usual da
adulteração. Qual é o combustível que é mais adulte
rado? É a gasolina, é o álcool, é o diesel? Ehfim, essa
outra questão relativamente à questão do ICMS que
nós constatamos muito. Estados que não têm o ICMS
ou têm o ICMS muito insignificante e outro Estado
tem um ICMS muito significante. Aí, enfim, os cami
nhões transitam, há um trânsito de nota, oscami·
nhôes nem transitam nélqueleEstado, mas, édestina
do àquele Estado, no entanto, descarregam lá no
meio do caminho. O que as .entidades sabem relativa
mente a essa triangulação que eXiste e que acaba so
negando o Fisco? E que quem sonega o Fisco, quer
diZer, já ~stá no descaminho. O passo seguinte é
adulterar,· enfim, é desviar, é roubarcombustível. Nós
sabemos que tem isso. E quando. as vít~mas são os
próprios associados das entidades que,·. eventual
mente, estão aí pagando essa conta ou~ransferindo,

pelo menos, essa conta depois para0 próprio consu
midor. Eu ficaria nessas duas questões, Presidente,
para não aprofundarmais. E eu sei que eu quero di
zer, Presidente, estou chegando ~ quero colaborar, e
muito, com a CPI, até com a. experiêhciaque tenho da
CPI do Roubo de Cargas,onde nós investigamos, e
muito,a. questão da adulteração de combustível, do
desvio de combustível e do roubo decombustível, in
clusive essa triangulação decombustível,relativa
mente a Estados em que o ICMS é maior, ESt<:idos em
que o ICMS é menor, se tira <:i nota para0 menor, não
se paga, descarrega onde o ICMS é mak)r e alguém
ganha com isso e, conseqüentemente, alguém.paga.
E como do lombo saem as correias, quase sempre é
do lombo da gente, que a gente acaba pagando essa
conta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu que agradeço, nobre Deputado Pompeo de
Mattos. É importante V.Exa. estar participando desta
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CPI com a experiência que teve na CPI do Roubo de
Cargas e que a gente está aqui recebendo, entendeu,
para abrilhantar esse trabalho. Nobre Deputado Ale
xandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, Sr. Relator, senhores expositores, no
bres Deputados, no dia de hoje, a Ministra de Minas e
Energia faz uma grande exposição na televisão sobre
as tarifas, os combustíveis, encaminha todas explica
ções necessárias que deveriam ser praticadas pelo
comércio. O Presidente Lula diz que tem que ter muita
gente na cadeia, tem que arrebentar as caixas-pretas
que estão aí. Enós, aqui na CPI, estamos com dificul
dades que venham até nós os verdadeiros caminhos
da sonegação, da distribuição e da adulteração dos
combustíveis no País. Ouvi o Presidente aqui solicitar
aos senhores e falar para os senhores... Até que os
senhores, que são representantes das entidades, es
tão sofrendo pressões, nós sabemos. Em primeiro lu
gar, eu queria alertá-los, a todos os senhores, essa é
uma Comissão de investigação, para saírem daqui
procedimentos para que nós possamos penalizar,
buscare sanar, de uma vez por todas, as arbitrarieda
des que estão sendo feitas nesse campo. Então, eu
perguntaria a cada um dos senhores - queria deixar
os nomes dos senhores bem claro, para que amanhã,
se nós tivéssemos quetomar algum procedimento, eu
tivesse aqui... Eu peço à Mesa para que, na hora da
transcrição, faça pessoa por pessoa, representante
de cada instituição - quais são os descaminhos den
tro dos setores dos senhores, quem são os partici
pantes, quais as pressões que os senhores estão ten
do, a cada instante, no comando que os senhores
têm, quais são as pressões que estão fazendo com os
senhores, e quem está fazendo. Porque nós não po
demos permitir, pensar que os senhores, que repre
sentam nobremente tantas pessoas, podem estar vin
culados nesse procedimento. Então, se os senhores
hoje estão na CPI, aqui é o momento de a gente dizer.
Não é dedurar, não. Nós estamos numa investigação,
de que todos nós estamos fazendo parte. Então, pedi
ria aos senhores, dentro da experiência, do saber,
que está muito mais avançado do que nós aqui, den
tro do nosso trabalho, que os senhores nos disses
sem quais são os descaminhos - não precisa dizer os
nomes -, quais são as pressões, de quais setores
que estão vindo, para inclusive apoiar o meu Presi
dente. Não posso permitir. Se sei de alguém aqui den
tro que está sofrendo pressão de alguém, vou botar a
Polícia Federal, imediatamente, em cima dessa pes
soa. O Ministério Público Federal, imediatamente.
Nós não podemos ter aqui pessoas que venham aqui

e tenham pressão para não falar. Esta Casa aqui é a
Casa que vai buscar a verdade. Portanto, pediria aos
senhores que, a cada um, se soubesse, se sabe e se
está, por favor, nos comunique, para que nós possa
mos dar as garantias necessárias aos senhores, ao
trabalho dos senhores e também, amanhã, não ver os
senhores envolvidos nesse mar de lama que está to
mando conta do País. Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu que agradeço ao nobre Deputado Alexandre
Santos. Queria saber do nobre Deputado João Cal
das, já que os documentos chegaram, se ele gostaria
de fazer suas perguntas e suas ponderações.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Presiden
te, eu queria encaminhar à Secretaria da CPI, a
V.Exa., esses documentos. Queria ver se podia ser
verbalmente, ou tenho que fazer um requerimento,
um ofício entregando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Era de praxe, no Regimento Interno, fazer por
escrito chegar a...

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS ~ Posso
protocolar na... Está o.k.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado. O último inscrito é o nobre Deputado
Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Sr. Presidente, mais uma vez aqui se
fez referência aos trabalhos que nós realizamos na
CPI de Pernambuco. E, sem querer antecipar, eu gos
taria de entrar em detalhe no tocante à comercializa
ção do álcool. Nós, em Pernambuco, porque somos
um dos grandes Estados produtores de açúcar e álco
ol do País, já vínhamos sofrendo as conseqüências
desse processo de reordenamento do Estado brasile
iro para que se reformulasse a regra de comercializa
ção, a extinção do IAA, a modificação dos sistemas
de cotas. Mas vale salientar que a suspensão dos sis
temas de cotas para o pagamento dos subsídios ao
álcool se deu exatamente pela ocorrência de gravíssi
mas fraudes contra a Fazenda Nacional. Depois, es
sas cotas se transferiram para os plantadores da
cana-de-açúcar e aí, mais uma vez, fraudes homéri
cas ocorreram, e o pagamento desses subsídios foi
suspenso, inclusive com uma ação da Procuradoria
da Fazenda, lá, junto ao Tribunal Federal da 5a Re
gião. Mas eu queria me detalhar especialmente ao
nosso Presidente do Sindicato de Pernambuco, mas
também aos demais Estados, embora não sejam tra
dicionalmente Estados produtores do álcool e não te
nham,na sua indústria, um grande número de usinas

~--~- ~--- ~- ~ ~-------~ - ----~-- --- ---~-~-~---------------------
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e destilarias. No caso específico do álcool, a Presi
denta do Sindicato do Espírito Santo fez uma referên
cia direta, citando até as diferenças de preços. No
caso específico do álcool, o Presidente do Sindicato
de Pernambuco deua entender que haveria uma mar
gem de algo em torno de 5 mil litros de álcool, em
tese, comercializáveis por postos. Se nós calcular
mos essa margempelo menos pelos postos da região
metropolitana, que foram citados· 330 postos de mil
postos no Estado e um total de 100 milhões de litros,
eu perguntaria ao Presidente do sindicato: qual é o
volume comercializado de álcool no Estado?·E aí es
tenderia a pergunta aos demais Presidentes dos sin
dicatos. E, deste volume comercializado, quanto se
sente, no mercado, pelas diferenças de preços? Por
que,aí, uma simples anotação em uma tabela indica
rá que há diferenças evidentes, e, certamente,. os
postos que estejam praticando preços muito abaixo
da média devem estar recebendo esse álcool Gom ai·
guma condição especial, ou de.prazo para pagamen
t9à destilaria, ou esse álcool vem na madrugada,éo
chamado álcool barriga branca. Então, em Pernam
buoo e nos demais Est~dos, quais são a~ parcelas do
mercado do álcQolcomercializado? E, em que inci
dência verificam-se preços. praticados muito abaixo
até daqueles que a maioria dos postos adquirem jun
to às u.sinas o~destilarias, para que mais adiante,
Presidente, Deputado Carlos Santana, quem sabe,
nós pos~amos abrir uma outra linha de sub-relataria
ou. de •. investigação específica no t9cante .especial
mente à produção éà comercialização do álcool.

a SR. PRESIDE~TE (Deputado CarlosSanta
na)-Vou passar aos nossos convidados. Sr. Joseva!.

()$R. JOSEVAlALVES.AUGl,JSTO- A primei
rasolicitação foi..do Deputado Nelson Bornier - as
emprestis Gom.lirninares.. Na .realidade, liminar em
Pernarnbucoentra num dia, sai no outro, esse é um
trabalho qe seqOência muito grande..Atualrnente,em
vigor, exi~tem três .• liminares, .. e os. responsáveis por
essas Iirninaresestãoafirmando ~amídiaque não es
tão utilizando esses procedimentos..Na .realidade,
para o sindicato fica difícil saber, especificamente,
Deputado,at~ quepontovai essevalor ou aquele ou
tro. Não sei se atendi€l pergunta da forma como me
foi relatada. O Dep~tado Marcus Vicente especificou
sobreipdústria ele liminares. Esse .termo, indústria de
Iiminares,é bastan!eabrélngente, e,na realidade, a
sofi~ticaçãoçJasJirninares él cada dié:levolui,eevolui
porque nóstemo~ .um Estado pobre, debalde tenha
mos.umnÚrn~rodedestilariasmuito .grande, especifi
camente9 çEl.SO nlDsso,lá dePernEl.mbuco. Mas o fato
é que houve uma especializEl.ção, em Pernambuoo,

muito grande nessa obtenção e nesse desenvolvi
mento de liminares. Hoje, a cada dia, a gente, que
está no mercado, acompanha determinadas limina
res que são pedidas. Algumas são conseguidas e fi
cam suspensas, e para nós, do setor, fica muito difícil.
Era preciso que eu tívesse um expert, para saber, pa
ritariamente, cada desenvolvimento daquilo que está
sendo feito, na seqüência de cada um. O Deputado
Carlos Santana nos pergunta sobre a situação de
bandeira branca. Hoje, os postos, de uma maneira ge
rai, quando não conseguem financiamentos das suas
distribuidoras - e a cada dia mais isso é difícil, porque
nós convivemos, de um lado, o joio com o trigo, um
sufocando o outro... Mas, Deputado, é muito simples:
quando o senhor vê, caso específico de álcool, pes
soas vendendo álcool a 1 e 29 - nosso caso específi
co - e outros vendendo a 1 e. 65, a simples verificação
visual já é mais do que suficiente para se saber quem
é quem. Não precisa nenhuma outra colocação, basta
tão-somente verificar-se se tem a liminar, qual a ori
gem, qual a seqüência, qual a venda desse posto. $e
isso for feito, se apanha de uma maneira direta, fácil e
objetiva. Issonão ésó nomeuEstado,queá produtor;
é .em qualquer Estado. Não há muito segredo para
isso aqui. O segredo á um número. A comPtinheira
Penha falou aqui de diferença~no Estado dela ao re
dor de 50% a 60%.• Quer dizer, não tem muito segre
do. O que falta, lamentavelmf.mte, é um acqmpanha
mentodaautori~ade.. cornpet~nte. Nós, sindiqato, so
fremos as agruras. de. estarmos num· setor que tem
peSsoas que trabalham com consciênciet profissional
e zelo e dedicação, sem ganhar nada; E a cada dia
que passa, no meu EStado- e o Deputado Paulo Ru
bem está aqui, não vaime deixar falté:lr com a verdade
-,á a substituição paulatina da9ueles que· eram co
merciantese q~e não. têrn condições de competir.
Pelo menos no noss<:, Estado~e~sa éasituação. Com
relação ao Deputado. Pompeo Mattos,. 'lua pediu o
ap<>ntamentode docurnElntos deadulteraçãornais 00

mum com relação ao .ICrvlS. Qeputado,p ICM$ no
nosso.Estado,no to(;ant~<:l~lç091e~PElçijficament(7,á

uma coisa cristalina: olCIV1$ é alto, 25%. Quempetga
está fora do mercado. É urnconvite inteiro, to~al eab
soluto a quefTlquer viver nti marginalidade. Isso nós,
sempre que vamosàsautoridadEls constituídas... Eo
Secretário da Fazendaque.etssumiu,. nós iá.e~tive

mos com ele umti vez. Arnédi~ge visita.~ Secretaria
é.acada60 ou.90dias. Ma~, larn.entavelmente, oque
se obtém na prática é muitopouco, no meu mOd~sto
modo de ver. Acada viradadepr~ço,ondeadiferença
aumenta, o prejuízo daquelesq~esão idôneoscres
ce geometricamente. A questãoqo DeputadpAlexan-
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dre Santos: quais os descaminhos necessários do se
tor? Deputado, eu tenho, nessa brincadeira do setor,
35 anos. Trabalhei numa distribuidora durante 17
anos. Então, a metade da minha vida foi trabalhar
numa distribuidora, quando o imposto era único e
quando a gente sabia como é que o sentido dos im
postos funcionavam. Hoje, Deputado, lamentavel
mente, eu não os sei, porque num Estado produtor
como o meu, às vezes existe até dificuldade para se
colocar a fiscalização próxima de algumas destilarias.
Existem determinados escritórios que se especializa
ram. Quando o carro sai do local produtor, antes de
chegar em Recife, já tem uma liminar sendo pedida.
E, lamentavelmente, isso é caso de polícia. O sindica
to não tem, por mais boa vontade que nós tenhamos...
Eu vivo disso, minha família vive disso, meus filhos
estão envolvidos nisso, mas, lamentavelmente, eu
não tenho como fazer mais do que eu faço. A cada vi
rada de Secretário, a cada modificação da legislação,
nós temos procurado as autoridades, mostrando 
porque a gente conhece um pouco, são 35 anos nes
sa brincadeira. Agora, a velocidade da sonegação, la
mentavelmente, em alguns casos, é muito maior do
que a boa vontade de se barrar essa sonegação. O
Deputado Paulo Rubem nos perguntou o volume co
mercializado. Ele não está aqui, mas vou tentar movi
mentar. O álcool, em Pernambuco, nós temos 3 varie
dades: o anidro, o álcool hidratado, aquele que faz o
caminho sem nota fiscal e, ao chegar no posto, de
pendendo da situação, essa mistura pode ser direta
ou indireta... Porque, como dissemos aqui, nós temos
2 fiscais da ANP para fiscalizar 3 Estados: Alagoas,
Pernambuco e Paraíba. São mais de 2 mil postos,
mais de 1.500 distribuidores de GLP e se torna im
possível para o setor, por mais boa vontade que nós
tenhamos - e eu tenho, porque eu vivo disso... é im
possível para nós - o termo é esse, impossível- fazer
mais do que o que nós fazemos no setor. Buscar Se
cretaria da Fazenda, aspectos de ICMS, condições
básicas de fiscalização junto à Polícia Militar, Polícia
Federal, todas essas providências a nossa Casa tem
feito. E não é de hoje. Agora, a velocidade do nosso
trabalho cresce aritmeticamente e, muitas das vezes,
os sonegadores crescem geometricamente. Nós en
tendemos que esse é o foro conveniente de se expor
o que temos no setor. Estamos dando toda ênfase
possível a todos os detalhes que estão sendo levanta
dos aqui. Temos dado nossa parcela - e, ficou muito
claro aqui, nos supermercados, na elaboração da
nova lei do Município do Recife -, sempre visando o
seguinte: eu não tenho outra atividade, eu só vivo dis
so. Fazer mais do que eu faço, infelizmente, não tenho

como fazer. Permaneço à disposição para qualquer
outra colocação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Sr. Adão.

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - No meu
Estado, no Rio Grande do Sul- inclusive o Deputado
Pompeo de Mattos, que não está presente agora,
gostaria de saber como acontece lá a adulteração de
produtos, quais as empresas, as distribuidoras que
estão fazendo essa adulteração, que tipo de sonega
ção está acontecendo-, eu diria o seguinte: nós, lá,
não temos até distribuidoras... Que, parece, todas ra
dicadas lá são honestas e idôneas. O que existe são
depósitos clandestinos. Que já foram pegos dois de
pósitos: um em Pelotas, e agora, ultimamente, um em
Canoas, na Grande Porto Alegre, e que foram apre
endidos 80 mil litrosde álcool anidro. Ora, o que é que
eles fazem comesse álcool anidro? Em primeiro lu
gar, se vierem com notas, eles vêm dirigido para ain
dústria - que tem aí uma isenção do imposto -, e eles
pegam e fazem, nessa distribuidora de depósito clan
destino, álcool combustível, porque é fácil de adulte
rar. Então, eles têm uma margem muito grande para
revender, e fazem com que os postos revendedores
que compram esse tipo de produto possam vender
por um preço muito mais inferior do que os revende
dores tradicionais e honestos vendem. E aí cria essa
concorrência desleal. Quando nós denunciamos, des
confiamos que existe ali esse tipo de sonegação, que
é avisado às autoridades fiscalizadoras, e que essas
autoridades vão a esses postos, o que eles fazem?
Eles apresentam uma nota de uma distribuidora, às
vezes da própria bandeira deles. Porque isso não está
acontecendo, esse tipo, só na bandeira branca. Nós
temos postos bandeira branca, e num percentual bem
elevado, que são pessoas honestas e que trabalham
apenas, não têm uma bandeira específica. Mas os
que ostentam bandeira, principalmente dessas com
panhias tradicionais, eles compram esse tipo de pro
duto de fora e os caminhões descarregam à noite, na
calada da noite. Então, o que acontece? A gente nota
um movimento grande que, pelo volume de venda,
deveria...

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Me con
cede um aparte? Eles compram de fora. Da onde?

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Dos adul
teradores, dos fantasmas.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Dentro
do próprio Estado?

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Não sei.
Pode ser fora, pode ser dentro do Estado. Que isso só
quem vai detectar vai ser a fiscalização, que vai ter
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condições. Nós não temos poder de polícia, não te
mos nem condições de fiscalizar. A fiscalização do
ICMS do Estado tem trabalhado intensamente na
fronteira dos Estados, porque, para nós, no Estado do
Rio Grande do Sul, entra Paraná, Santa Catarina, São
Paulo. E, nos postos, a fiscalização do ICMS tem fis
calizado. Então, como o Deputado Pompeo de Mattos
falou nessas notas falsas, isso aí se chama passeio
denótas. Vem um caminhão que carregou álcool
numa usina de Paraná ou numa usina de São Paulo,
Ourinhos,e traz a nota, passa na fiscalização ou pas
sa por uma outra parte que não tem fiscalização, atra
vessa. Não tem o carimbada fiscalização na nota,
descarrega nos postos e volta, com aquela nota. Se
ele conseguir fazer no mesmo dia outro transporte,
ele faz com a mesma nota. Senão conseguir, ele che
ga no local de origem e anula aquela nota e fica sem...
E isso está ocorrendo bastante, e a fiscalização tem
que ter muitos caminhões com esse tipo. E isso é com
a sonegação. E a adulteração, nesses depósitos clan
destinos, eles adulteram com esse próprio álcool ani
dro que tem lá, eles usam até na gasolina, porque o
Governo... Hoje, por lei, nós estamos adicionando
20% do álcool na gasolina. Eles colocam mais 10%
desse.á.lcool anidro queelestrazem contrabandeado,
fica com 30%. Aí nÓS não temos fiscalização. O povo,
o consumidor está consumindo uma gasolina adulte
rada, para pagar barato.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Adão, pela ordem, por favor. Desculpe eU lhe inter
romper. O senhor tem medo de dizer - o Deputado
AlexandreSantos aqui colocou bern -, o senhor está
com medo de dizer ou o senhor não sabe? Esse pas
seio de nota, na realidade, o senhor podedei~armais
claro para agente? De que Estado sai, de que refina
ria sai, da onde sai isso, na realidade? O senhor está
com medo de dizer ou o senhor, na· realidade, não
sabe ou o senhor não tem como provar? Esclarece
isso melhor para agente, por favor.

a SFt .AOÃO OLIVEIRA DA SILVA - Não, eu
esclareç() e agora. Medo eu não tenho. Eu não tenho.
Se eu soubesse todos. os adulteradores que estavam
no me\-! Estado, eu provavelmente lhe garantiria que
estavam nacadeia. Mas...

O. SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Eu
não estou rne referindo aos adulteradores não. Esse
passeio de nota: o caminhão vai. Se, no mesmo dia,
dá para·ele voltar, ele volta, faz outro carregamento,
com a mesma nota. É isso que realmente é a questão
da sonegação, é onde eu estou aqui entrando mais
em cIma não só da ANp, como...

d SR:ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Exato.
O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - O se

nhorternrealmente, o senhor sabe qual é a refinaria
onde há esse passeio?

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Não sei.
Não sei, mas os postos que compram - e aí é que
está, que falta fiscalização... Eu não sei, não sou fis
cal, não fiscalizo lá, mas têm postos que vendem ga
solina por um preço inferior ao que nós compramos
das distribuidoras. O volume de venda é grande, e a
fiscalização,.quando há denúncias, há indícios de so
negação e desse tipo de compra, vai fiscalizar, eles
apresentam uma nota que eles compram duas, três
cargas por mês de uma distribuidora, às vezes da pró
pria bandeira dele OU sem bandeira, uma revenda tra
dicional, uma distribuidora tradicional, que soma urna
venda de 10, da nota de compra, de 10 a 15 mi li
tros/mês. E, pelo que agente dedUZ, ele vende 40, 50
mil litros. E daonde que ele recebeu, como é que ele
conseguiu, isso só com a fiscalização. E eu tenho o
remédio para isso: a fiscaliza.ção tem que ir lá, lacrar
as bombas e controlar. Aí, quando chegar no fim do
mês, a fiscalização volta de novo, vê quanto ele ven
deu nas bombas e quais as notas que eles apresenta
ram, de compra. É muito fácil, o que falta é fiscaliza
ção.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Mas
°senhor não tem como passar pelo menos do Estado
que está saindo isso para irpara lá?

O SR. ADÃO OLIVEIRA DASILVAl- Não, não
sei. Não tenho, porque ....

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Qual
é a refinaria?

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Não. Não
tenho, porque eu não faço campana, não fiscalizo es
trada e nem tenho poder de polícia para isso.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO S.ILVA - Sr.
Adão, o senhor, na sua fala, o senhor nomeou Ouri
nhos e Paraná.

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Não, não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Ouri

nhos e Paraná ficam a uma distância muito grande do
Rio Grande do Sul e não dá para fazer trajeto com um
dia só.

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Não, exa
to. Eu citei onde existe álcool, usinas de álcool, e que
as próprias distrIbuidoras, as distribuidoras de com.;.
bustíveis, e que eu vejo nelas que fornecem para nós,
elas descarregam nesses Estados. No nosso Estado
não tem usina de produtor de álcool, e eu citei como
exemplo.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - E eles
fazem esse transporte uma, duas vezes, três vezes
com uma nota fiscal só?
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o SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Não, eu ci
tei um exemplo, que eu não sei da onde entra esse ál
cool. Mas, pelos indícios, entra álcool, e entra álcool
sonegado, porque o preço lá embaixo é inferior do
que nós pagamos. E a venda, nós vendemos, porque
o nosso preço, nós temos que vender bem mais alto.
Porque, mesmo tendo uma margem minguada, o nos
so álcool é bem superior ao álcool que muitos postos
vendem. E como é que eles têm condições de vender
isso aí? E isso aí só pode ser constatado através de
fiscalização. Os fiscais, a Secretaria da Fazenda 
nós temos contato diariamente, praticamente, com
eles -, eles têm fiscalizado. Mas também não têm mu
ita condição de fiscalizar, a equipe deles é pequena.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, só uma... Sr. Adão Oliveira da Silva, o
senhor começou uma discussão. Eu não tive a opor
tunidade de voltar ao Joseval, mas voltarei daqui a
pouco, Presidente. O senhor, com sua experiência; o
senhor, com sua vida de trabalho; o senhor, represen
tando uma entidade que no Sul tem um nome, tem
uma tradição, o senhor não sabe o nome? O senhor
sabe, mas não sabe. O senhor diz, mas a fiscalização
tem que... Só queria dizer que o senhor é vice-presi
dente do SINDICOM do Rio Grande do Sul. O senhor,
ao assumir essa posição, o senhor tem responsabili
dade. E ao virem aqui - eu quero dizer aos senhores,
porque tem muita gente pensando que está vindo
aqui passear -, eu quero dizer aos senhores que os
senhores têm responsabilidades. Esta sessão está
sendo totalmente gravada, e daqui sairão peças que
nós iremos voltar aos senhores. Os senhores fazem
algumas afirmações que nos deixam estarrecidos. Os
senhores, como representantes maiores de institui
ção, que representam todo o setor. E os senhores não
sabem dizer um nome. Era só, talvez, para lembrar
um pouquinho que esta CPI está buscando parcerias
com pessoas que querem acabar com a máfia instala
da no combustível do Brasil. Mas se continuarmos as
sim, o nosso pensamento fica muito conturbado. Se
tores que deveriam vir aqui preparados - os senhores
deveriam estar, a partir do momento em que foram so
licitadas as vossas presenças aqui - e não sabem um
nome deixam-nos a todos com o pensamento em di
reções diversas, que não queríamos ter, neste mo
mento. Volto a dizer que é importantíssima a contribu
ição de cada um dos senhores, mas a responsabilida
de também, tanto desta Comissão, quanto de cada
depoente aqui, vai ser cobrada ao máximo. Portanto,
voltaria a palavra ao senhor, para ver se o senhor, re
frescando um pouco a memória, tivesse sequer, den
tro de tantos nomes de sonegadores, um nome que

pudesse dar, para que nós pudéssemos começar a
encaminhar um processo de busca, de apreensão e
até mesmo de medidas que dessem ao setor que os
senhores representam salvaguardas para funcionar
melhor.

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Olha, eu já
participei de diversas comissões. Eu me propus vir
aqui porque eu tenho trabalhado pela categoria e não
vim aqui para mentir, nem para enrolar ninguém, por
que ninguém enrola ninguém. Nós estamos traba
lhando, feito um trabalho. Um dos Estados que mais
tem trabalhado. Nós formamos essa força-tarefa,
como eu já expliquei aqui, formada, composta de de
legado, DECOM, PROCOM, Ministério Público,
INMETRO, ICMS, porque nós temos responsabilida
de e nós temos interesse em mostrar o desonesto
dentro do segmento e proteger os honestos. Então, é
isso. Esses casos, eu já indiquei todas essas autori
dades que estão trabalhando e que têm poderes para
fazer essas investigações e existe 3 ou 4 processos lá
em andamento. Eles vão ser ouvidos aqui, na CPI, e
vão ter oportunidade de relatar e indicar se eles já têm
processo ou alguém já mais ou menos em investiga
ção e apontado como cúmplice, eles vão relatar aqui
na CPI.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, temos no
tícia de que no plenário desta Casa já se iniciou a
Ordem do Dia. De acordo com o art. 46, inciso I, infe
lizmente, a sessão não poderá continuar, em função
do início da Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Para contradi
tar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Para contraditar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Sr. Presidente, eu acho de extrema necessidade a ar
güição de todos que estão vindo aqui, mas volto a
ponderar com V.Exa. que é impossível, numa tarde
só, que quatro depoentes possam satisfazer a todos
os Deputados desta Comissão. Podemos fazer um
esforço para tentar ainda ouvir as outras pessoas,
tem outros Deputados querendo fazer perguntas,
mas vamos criarum impasse. Tomamos falta lá, per
demos a votação ou continuamos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Aviso ao nobre Deputado, que é um regimenta
lista, que nós podemos sair daqui passivamente, indo
lá, votar e retornar aos nossos trabalhos. Nós esta
mos já no fim da nossa sessão e começamos em tor
no das 2h40min, nós começamos os nossos traba-

----- --- ------ ---------~-------------- <---- --- ----------------------
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lhos. Se todos os Deputados já fizeram a sua argüi
ção, com a.mesma importância que o Deputado teve
a sua chance, a Presidência decide que nós vamos
até o final. Então, nós vamos até o final e, quando nós
acharmos que começaram a Ordem do Dia, nós va
mos votar. Mas eu acho que não está prejudicado, até
por que todos aqueles que são convidados sabem
que não têm hora para sair da nossa Comissão.
Então, nós avisamos. Isso foi uma prática. Nós avisa
mos; todos aquelesque são convidados paravir aqui
sabem que nós temos um ritual a cumprir. Então, nós
queremos... Evidentemente, eles são convidados. Da
mesmaforma, eles respondem se... Eles são.convi
dados; eles estão aqui na condição de convidados.
Eles, regimentalmente, eles •. respondem...• Se eles
quiserem responder, eles respondem. Depois, se o
Plenário e qualquer Deputado quiser, vai fazer uma
convocação. Aí, eles são obrigados a responder em
juízo. Então, quero só dizer e passar para o nobre
Deputado que...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Sr. Presidente, já que V.Exa... Peço a V.Exa. para veri
ficar se, realmente... Porque cada Deputado pode
sair, irlá, como V.Exa. sugeriu, e voltar, porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlo.s Santa
na) - Só que a própria Secretaria está anunciando
isso...

O SR. DEPUTADO BASSUMA- Eu fui lá agora,
Sr. Presidente. Não estátendo votação. Vim de lá agO
ra;aliás, tem cinco minutos. Não tem... Não está em
votação. Está em discussão lá no plenário. Pode ficar
tranqüilo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA -Adema
is, Sr. Presidente, nós não estamOs deliberando. Esta
mos indagando os. convidados. Sr. Presidente, eu te
nho ouvido com atenção o Sr. Adão, o Sr. Joseval 
esses eu tive oportunidade de escutar.Eu queria con
tinuar o que eles estavam falando. Pelo menos, foi o
que eu pude pegaraqui. Eu estava naCCJ. Até pouco
tempos atrás, nós estávamos ali vendo aquela dis
cussão da reforma tributária, e acabei de sair de lá da
Comissão. Mas, pelo pouco queeupude captar aqui,
dá~se a impressão que tanto o Sr. Joseval quanto o Sr.
Adão estavamcolocando que o Fisco estadual, .a Po
lícia H090viárica Federaleos segmentos que têm po
derde fi~salizaçãoou eles têm participado do esque
ma outê,m feito vistas grossas por essa situação. É
isso, rriaisou menos, o que eu estou entendendo. Por
que, se o Estado quiser fiscalizar, ele sabe a capaci-

dade produtiva do álcool, da usina, e sabe o consumo
estadual; tem todos os mecanismos e todos os levan
tamentos, e sabe qual é o consumo que está aconte
cendo. Existe alguma coisa, algum imbróglio nesse
meio que está brecando para que nãohaja essa fisca
lização, não haja esse levantamento, haja realmente
o apoio á sonegação, haja cobertura para sonega
ção? Eu estou entendendo que talvez até vocês te
nham um certo receio de falar sobre esse assunto.
Porque, pelo que vocêstêm me falado... Aqui, vou ci
tar o caso do Rio Grande do SuLO Rio Grande do Sul
é um Estado de fronteira; umEstado onde tivemos no
tícia de importação e.exportação de combustível,
passando pelo Rio Grande do Sul e indo para o Para
guai, indo para a Bolívia, e que eu não ouvi ninguém
citar esse fato aqui, principalmente o. Senhor, Sr.
Adão. Recentemente, houve uma CPI no Estado do
Mato Grosso que fez esse levantamento de importa
ção e exportação fraudulenta. O senhor tem notícia
sobre esse fato queo Estado do Rio Grande do Sul é
usado para fazer esse tipo de negociação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Antes de passar para0 Sr. Adão, quero... Depu
tado Dilceu.

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO 
Obrigado, Presidente. Eu queria aproveitar, dentro
dessas mesmas perguntas, para esclarecimento. Eu
gostaria d~ saber... Isso para os três é possível res
ponder. Nos seus respectivos sindicatos, vocês têm
uma rel;:lção de quantos postos foram lacrados pela
ANP? E, também, seo sindicato tema relação des
ses postos e o nomedos seus respectivos proprietári
os. E tarpoém seossindicatos têm cópiasou têm atas
das reu?iÕ~sreaHzadasnos meses de dezembro de
2002 e abril de 2003, que foram os períodos .em que
houve aqu~las oscilaçÕes de preços nomercado para
cimaepara baixo.Dezembro de 2002. eabril de 2003.
Ma~ o principal seria se tem a relação de quantos
postos foram lacradospelaANPemseus respectivos
sindicatos e seternasatasdas ~euniÕesdossindica
tos nesses dois períodos. Oqrigado.

OSR.~RESIDENTE(Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Sandro.

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - A per
gunta vai paraoSr. Joseval. Elefez algumas coloca
çÕes,ain(ja há pouco, que teriam alguns donos, pro
vavelmente de distribuidoras, que estariam com algu
mas Iiminares- mais ou menos isso que o senhorco
locou- eque estariam indo para a frente da televisão
e dizendo que não. O s~nhor C()locouisso ainda há
pouco. Eu gostaria de saber quem são os donos de li
minares, quem são as pessoas e quais são as distri-
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buidoras, como o senhor colocou. E também o senhor
afirmou que existem alguns escritórios que se especi
alizaram na questão da liminar. Eu gostaria de saber
quem são os responsáveis pelos escritórios, se o se
nhor tiver nomes, quais são os escritórios e onde fi
cam esses escritórios, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - A dinâmica é passar a palavra para o nobre con
vidado Adão e, depois, vamos passar para o Steiner
e, depois, para a D. Maria. Depois, a gente retoma, de
novo. A gente retoma.

O SR. ADÃO OLIVEIRA DA SILVA - Como eu
já expliquei, no nosso Estado lá não existem limina
res. Então, é o do companheiro Joseval que tem diver
sas liminares, no nosso não existe nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Sr. Steiner.

O SR. STEINER JARDIM - Eu queria expor...
Essa pergunta está meio atropelada, porque está sa
indo tudo na mesma casa - é a liminar, é a adultera
ção. Todos estão se batendo nisso. Eu vou explicar
uma história. Eu mexo com produtos há 42 anos. Eu
fui motorista de caminhão, carreteiro. Graças a Deus,
eu fui bem-sucedido num posto. Antigamente, quando
era imposto único, não existia bandalheira. A banda
lheira era tão pouca que não servia para nada. O ca
marada era localizado para descarregar num lugar,
não descarregava, descarregava em outro. Era muito
pouco isso aí que acontecia em Mato Grosso. Eu,
toda a vida, fui de Campo Grande, Mato Grosso - tan
to de Mato Grosso quanto de Mato Grosso do Sul.
Antigamente, era um Mato Grosso só. E sempre fui
transportando... Eu era transportador oficial da Com
panhia Atlantic. Vinte e cinco anos fiquei na Atlantic.
Hoje, eu sou transportador da Ipiranga - transporta
dor oficial. O que aconteceu? Depois da desequaliza
ção dos produtos, como todos sabem, começou a se
transformar em bandalheira. Por que bandalheira?
Deram autoridade aos postos para ter caminhão pró
prio. Os postos todos têm caminhão próprio; acabou
aquele transportador oficial que existia na companhia.
Cada posto tem seu caminhão. Eu, como transporta
dor oficial, ainda resta alguma coisa quando a entre
ga é a longa distância, pequenas coisas, alguma
transferência que eu tenho de Paulínia para Cuiabá e
até Alta Floresta, atendendo postos próprios. Muito
bem. Aquele indivíduo inescrupuloso que tem um ca
minhão e que tem um posto - não vou citar o nome
porque ninguém sabe que ele é -, ele tem um cami
nhão, ele pode adulterar o produto na rodovia mesmo
- tirar a gasolina e pôr álcool; chega no posto com
aquele produto, descarrega. E o consumidor vai en-

golir aquela bucha, essa é a realidade. Quer dizer que
todo o mundo tem caminhão. Se olhar aqui em São
Paulo ou onde for, todo o mundo tem caminhão. Bele
za! Cada um tem seu caminhão. É bom, não é carte!.
Cada um vem na companhia, retira, faz transferência.
Aí équevem...

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Sr. Stei
ner, me conceda um aparte? Na sua resposta, no ra
ciocínio que está indo, eu queria que o senhor incluís
se quantos distribuidores do Mato Grosso do Sul tra
balham em regime especial e se o senhor pode no
mear algum deles.

O SR. STEINER JARDIM - Em Campo Grande,
Cuiabá, eu não sei. Não é parte minha. Tem vários
terminais lá. Em Campo Grande, o que eu citei aqui e
que já expliquei: tem a Esso, tem a Texaco. É isso que
o senhor quer?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Em regi
me especial?

O SR. STEINER JARDIM - Não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Eu digo

em regime especial.

O SR. STEINER JARDIM - Eu não sei. Eu não
vou vasculhar a distribuidora, que regime que ela tem.
Não é esse o meu negócio. Como é que vou saber se
ela está com um regime ou perguntar para uma Texa
co, uma Esso se ela está com regime especial? Isso
não existe. Eles vão falar: "O que você tem com isso?"
Não sei. Mas uma companhia... eu sempre trabalhei
com companhias boas, companhias de porte, gran
des. Então, é como eu explico novamente: não sei,
essa adulteração de produto pode ser na rodovia ou
pode ser no próprio posto ou próprias distribuidoras
pequenas. Isso é anônimo, ninguém sabe, só ouve fa
lar, reportagem, mídia. Agora, que existe posto de ga
solina que agente ouve falar: "Meu carro não andou,
meu carro enguiçou". Vocês têm carro, vocês sabem
disso. Hoje, a gente, para sair numa rodovia ou numa
cidade estranha, para abastecer seu carro, precisa
saber onde encosta seu carro para abastecer. Bom,
sobre... vou falar meio rápido. Em todo coletivo parece
que a pergunta é que... Sobre roubo de carga tam
bém, existe muito roubo de carga. Tenho sofrido mui
to. A pessoa rouba meu caminhão com carga, mata o
motorista, e assim em diante, prende o motorista. No
outro dia, aparece o caminhão jogado na estrada,
quando não vai para o desmanche. A carga já foi. A
carga, ligeiramente ela vai. Ou ela deve ir para um
posto que está quebrado ou deve ir para um TRR; ou
deve ir para um grande consumidor ser descarregada
ou uma fazenda. Esses são os problemas por que te
nho perdido muita carga. Nesses dias mesmo perdi
30 mil litros. Achei o caminhão jogado, prejuízo aqui.
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Não sei aonde foi o produto. É sobre essa situação,
Carlos Santana, Deputado, que dos 10 caminhões,
que falou sobre 10 carretas, essas 10carretas, um dia
eu estava na Bolívia,..... que eu tenho um negócio em
Corumbá, concessionária de automóvel... Estava na
Bolívia, isso faz muito tempo, e eu vi. Digo: "essa
quantidade de carreta..." Até estranhei. Tudo Volvo,
umas carretas brancas, do lado da Bolívia. O motoris
ta· estava do outro lado, eu atravessei e fui embora.
Aquilo ficou na minha cabeça. Para onde é que vão
essas carretas? Dito e feito: passados 4 meses disso
aí, prenderam, na rodovia, perto de Campo Grande,
as 10 carretas. As 10 carretas estavam carregadas
com 30 mil litros ou 44 mil litros? Não. Uma estava
pela metade, outra não estava. O caso deles era atra
vessar o posto fiscal, que é federal- guarda rodoviá
rio, ICM, posto fiscal, essas coisas em diante. Por
quê? Ficou preso. O federal foi, a GAECO chegou, le
vou, prendeu lá os caminhões, tudo·na federal. Ficou
lá. Notíciadeu na televisão. Talvez vocês saibam dis
so, porque eu trouxe um trabalho para vocês verem
essas carretas lá, •na fotografia.• Passados uns 4 dias,
cad~ as carretas? Ainda falei com o procurador do
Estado: "As carretas?" "Ah, não sei". As carretas fo
ram embora. Ninguém deu notícia das carretas. O que
é que precisava? Uma fiscalização acompanhar essa
carreta, dentro da carreta, saber onde ela ia, paraque
indústria ela ia, emSão Paulo ou onde ela ia; saber a
finalidade, Essa carreta, quando chegou em São
Paulo ou não sei onde que foi - .estou falando emSão
Paulo -, ouno interior, saber a finalidade, o que foi.
Mas as autoridades ~ouberam só· jogar. em mídia,
mas não souberam falar oque foi. Sobre posto lacra·
do, que parece quemeperguntou, existe posto lacra
do. O IPM, Pesos e medidas,estáfora de ~calona

mento a bomba ou qualquercoisa que por gota, ele
lacra a bomba e multa. Aí você vai lá, acerta, regula a
bomba, chama o mecânico da ç~mpanhia, ajeita a
bomba de gasolina; correto, deslacra a bomba. Vem a
ANR$e está· irregular a bomba, ela lacra também.
Está irregular. Vai,. aperta a situação daquela bomba.
Quemdeslacraaqllelabombaé spmente o. pessoal
do órgão da Fazenda ,.....aANP nãoyai desliacrar- ou é
oPesos e Medidas que deslacra. Deslacrc:l' não, cha
maa companhia,ea companhia vai deslacrar. Então,
tudo,le-rn ur-n motivo. O LMC nãoes~ábatendo no pos
to? Efácil descobrir um posto se vende... O LMC é en
tradape notélse. safdas doproduto. É a coisa maisfá
ci.1 fisc~.Iizarurn posto,nãotem... Agora, aívemopro
dptoad.ult§raqo. Pro(jj~to adulterado é difícil. Mas eles
alegl:lrrytarnb;m, des$a$ .10carretas, .pOrque não tí
nhamos o l€lb~ratórk).l'Jãoestavafuncionando, como
falei:. "com.1-§Odiasfunciona:' Essas carretas,eles
alegam tambélmque tinha. que mi:lndar e.sse produto
paraf~?eranáljse emBrasília, aqui em Brasília,.por
que tem um,laboratório. Por isso é que liberaram.

Então, hoje, no meu Estado, eu acho que, se tiver um
produto adulterado, daqui a150 dias vão descobrir,
porque a fiscalização vai lá, analisa o produto e vai
achar. Porque nessas análises de produto que fazem
não acham adulteração. Acham do álcool com a gaso
lina, comparativo de 25, 24 ou 22%. Era só isso que
alguém queria escutar. Eu acho que fui claro. Há mui
to tempo eu trabalho com petróleo. Sei o que é petró
leo, sei o que é o álcool, transporto o álcool também
das usinas para Paulínia, descarrego na Ipiranga,
descarrego na Agip minhas carretas. Agora, quem
trabalha honesto, não vejo rolo. Agora, quem é deso
nesto tem todos os motivos para fazer as bandalhei
ras.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA -Sr. Stei
ner... Eu queria que ele incluísse também na respos
ta, Sr. Presidente... Eu falei sobre a questão do regime
especial. O senhor não tem o regime especial?

O SR. STEINER JARDIM .- Não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - O se

nhor fornece para grandes consumidores?
O SR. STEINER JARDIM,..... Forneço?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA· - Para

grandes consumidores?
O SR. STEINER JARDIM - Como que eu forne

ço, explica. EllSOU transportador, transporto.
() SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - O se

nhor transporta para grandes consumidores?
O SR. STEINERJARDIM - Não, transporto

para as companhias de petróleo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Só para

as companhias?
O SR.STEINERJARDIM - Só para as compa

nhias ao posto, ao terminal delas.
O SR, DEPUTADO· ROGÉRIO SILVA - Fora o

posto, para. grandes consumidores também? Ou só
para postos?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Não.
Para grande consumidor, não. Eu também transporto
do terminal para o grande consumidor, em caminhão
Pequeno,que se chama frete de longa distância ou
(ininteligível). Uma empresa de ônibus, que tem aqui
em Brasília, eu saio do terminal e vou descarregar na
empresa de ônibus com a nota fiscal, correto?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILW~. - Está o.k.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS

Sr. Presidente, Sr. Steiner,o senhor que tem uma vida
toda dedicada, me passou, assim como passa deter
minados momentos de sentimento, que o senhor ti
nha alguma coisa a mais a dizer: sua experiência, sua
vivência de ponta a ponta, a sua capacidade de saber
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tudo e as suas próprias palavras "sei tudo do petró
leo". Isso... Atéquero lhe parabenizar pela sua humil
dade em dizer como iniciou sua vida, como motorista.
Sabe fazer tudo, sabe os procedimentos e, acima de
tudo, convive com as irregularidades em volta do se
nhor. Então, voltaria àquela minha primeira pergunta,
que volto a afirmar aos senhores que é de suma im
portância para todos nós: se o senhor tiver algum
nome, se o senhor tiver alguém, nos sinalize. Eu acho
que, com a experiência que o senhor tem, com o co
nhecimento, nomes e procedimentos irregulares são
do seu conhecimento. E o senhor, certamente, não
nos negará, para que nós possamos proceder, em
profundidade, a algumas outras investigações. Mas
muito obrigado pelo seu depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Quero passar para a Ora. Maria da Penha.

A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM
SHALDERS ...;. Respondendo à pergunta do Depu
tado Nelson Bornier e Marcus Vicente com relação a
se eu tenho conhecimento das indústrias de liminares
do Estado, eu gostaria de reafirmar que no nosso
Estado as liminares foram derrubadas a partir de ja
neiro de 2003. Mas, mesmo assim, eu já me compro
meti no começo com o Deputado Paulo Rubem Santi
ago, que questionou sobre as liminares, de mandar a
relação de quais foram as empresas que tiveram es
sas liminares, por quanto tempo e quando elas foram
cassadas. E também os regimes especiais. Deputado
Carlos Santana, com relação a se algum posto de ga
so�ina foi obrigado a vender gasolina com efeito de li
minar, eu não tenho nenhuma informação sobre isso.
Quantos postos de bandeira branca temos no Esta
do? Deputado Carlos Santana, eu acredito que esteja
em torno de 20%, mais ou menos uns 11 Opostos. So
bre os procedimentos de adulteração, acho que isso
já foi comentado. Não é um procedimento que eu te
nha visto, que eu tenha presenciado, que eu saiba
com riqueza de detalhes, mas já tivemos o colega Jo
seval comentando sobre esses modus operandís.
Então, para não entrar novamente nisso... E quais os
descaminhos do setor - Deputado Alexandre Santos;
quais são os descaminhos do setor e quais os partici
pantes, quais as pressões. Eu diria que pressão eu
não tenho recebido, até porque eu não tenho conheci
mento dessas pessoas que fazem, se fazem, partici
pam desses descaminhos. E não estou mentindo,
nem vim aqui para passear. Tenho vindo de muito lon
ge para estar deixando o meu comércio lá... Deputado
Dilceu, se tem relação de quantos postos lacrados
pela ANP, eu posso estar mandando essa documen
tação para o senhor. E eu não entendi direito: o se-

nhor está querendo a ata das nossas reuniões, dos
sindicatos, em dezembro de 2002 e abril de 2003 ou
no período...

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO 
Não, nesse período aí. Se o sindicato fez reuniões,
automaticamente deve ter feito, e se ele lavra atas,
que ficam registradas.

A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM
SHALDERS - Ah, sim, todas as atas são lavradas, re
gistradas. Se for de interesse seu, eu posso estar
mandando.

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO- É,
gostaria, se fosse possível, desses 2 meses.

A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM
SHALDERS - Tudo bem. Só dos 2 meses ou do pe
ríodo?

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO 
Não, pode ser do período de dezembro de 2002 a
abril de 2003, ficaria mais completo.

A SRA. MARIA DA PENHA AMORIM
SHALDERS - São documentos que estou me com
prometendo - está anotado aqui -, estou me compro
metendo a...

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - O.k.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Só um aparte. É para todos os sindicatos ou só
para o Sindicato do Espírito Santo?

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - To
dos os que forem possíveis. Eles não são obrigados a
fornecer, eu estou pedindo o que for possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Está bom.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado Alexandre Santos,

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Queria voltar a palavra à Sra. Maria da Penha e dizer
que, ao solicitar ajuda, eu não disse que as pessoas
estavam vindo aqui ou os senhores estariam vindo
aqui para isso. Mas se está cabendo aqui alguma ca
rapuça, não tem problema nenhum. E quero dizer, Sr.
Presidente, que essa máfia não é feita sozinha. Ela
tem participação efetiva dos segmentos, dos setores.
E eu faço já uma convocação, Sr. Presidente, não
mais como convidados. Solicitaria a presença dos se
nhores aqui não mais como convidados, mas que ve
nham aqui, da próxima vez, como convocados sob ju
ramento, porque o levantamento que eu tenho do
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Espírito Santo, do Rio Grande do Sul não são essas
palavras gentis e fáceis, que ninguém sabe de nada,
representando um setor. E nós vamos a fundo nas in
vestigações, independente de as pessoas pensarem
que estãovestindo carapuças. Não faço aqui carapu
çaem ninguém. Eu quero pedir aqui a ajuda dos seto
res. Mas como nós estamos vendo que são destina
dos descaminhos neSsas investigações, nós vamos
aprofundar. Já estarei fazendo o requerimento de
convocação desses senhores,. sob juramento, para
que venham aqui se explicar na Comissão. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) ..;.. Passo para o convidado Joseval, para respon
der ao nobre Deputado Sandro Matos.

O SR. JOSEVALALVES AUGUSTO - Depu
tado, o senhor colocou os escritórios de advocacia,
salvo engano na minha colocação. Em Estados como
o nosso, onde...Pernambuco hoje tem importação, eu
disse aqui, e tem,emaOO quilômetro~para um lado, a
Bahia cOm refinaria, e, em 800 para outro lado, oCea
rá, que é a outra base de grande sustentação. Existe
uma empresa, Monteiro e Filho, que hoje faz traba
lhos de advocacia em todo o País. Ela é sediada em
Pernambuco e tem feito,junto com outros escritórios,
representações, acompanhamentos sobre liminares
e tudo o mais. No que nos compete Gomo líder sindi
cal, nós estamos aqui para procurar dar o maior nú
merodeelemento~possívelpar~os senhores, por
que os maioresprejpdicados, Deputado, somos nós.
Eu,por exemplo, .~ vivo disso, eun,ão tenho outra ati
vidade. E pelos, melJs cabelos brancos, o senhor há
de entender queeunãotenhomais onde começar ou
traatividade.Agora, hácertas coisas que efetivamen
te agente não sabe. O que se sabe se diz, o que não
se sabe, lamentavelmente, agente procura acompa
nhar, Pfopura' movimentar. Diante dessa circunstân
cia, o senhor sabe muito bem que essa advocacia é
umaadvocaciade resultados, de resultados. Muitas
vezes, os n9~sosinsignesjuízes se movimentam de
locais cOm Esta?oscol1lpletamente diferentes. Então,
muitasve~es,osescritórios,estãosediados no Esta
doA, os juízes que dão as liminares estão nos Esta
dosB,Çeü; Na l1le?jdaem que os senhores aqui fi
zerem por onde:, atravésde uma ação deinconstituci
ona.li,dade,i;>arrarem a. CIDE, a metade ou muito, mais
de~s~proQ!ernase,ac~baaí. É um resultado objetivo,
prático e fáciLNa m~didaemque alguns fóruns, como
ac?nteceu ~gqra, hápouco tempo, na esfera federal,
sej~m fe,itosde esclarecimentos para os juízes,que
todos nós,sabernos vivem sobrecarr~gadoscom um
número imenso deprocessos, tomarem conhecimen-

to dos valores que estão em risco nessa matéria, nós
vamos conseguir evoluir. E no que depende de nós,
nós temos procurado fazer tudo o que está a nosso al
cance. Naturalmente, 'não temos poder de polícia,
mas o Estado lá é testemunha, através dos diversos
Secretários que.passaram, a forma como essa Casa
que eu represento tem procurado trabalhar.

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS,... Pela or
dem, Sr. Presidente. A primeira pergunta nãochegou
a ser respondida.

O SR. JOSEVAL ALVES AUGUSTO - Pois não,
Deputado, me desculpe, por favor. O senhor pode me
responder?

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - Isso.
Para os senhores perceberem, só para clarear, que
foi a questão das liminares" que o senhor colocou,
que teriam... Algumas pessoas estavam conseguindo
liminares, mas, na frente da televisão, falavam que
não. O senhor colocou dessa forma e eu gostaria de
saber quem é essa pessoá, representando qual em-
presa. "

O SR. JOSEVAL ALVES AUGUSTO - Depu
tado, se possível, o senhor tem acompanhado na im
prensa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Queria que fosse rápido, porque já veio ordem
da Presidência - e a Presidência é soberana,... para
nós terminarmos nossos trabalhos. Euqueria que fos
se rápido.

O SR. JOSEVAL ALVES AUGUSTO - No que
tange a nós, Deputado, todas as solicitações, a gente
tem procurado seqüenciá-Ias, na medida do nosso
conhecimento. Então, eu tenho procurado passar
tudo aquilo que é do meu conhecimento, que possa
elucidar, que possa ajudar, que possa movimentar
toda essa matéria.

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - Mas o
senhor ainda não respondeu. O senhor afirmou que
tem representante de distribuidoras que têm Iimina
res, mas quando vão para a frente da televisão dizem
que não. Eu queria saber quais são essas...

O .sR. JOSEVAL ALVES AUGUSTO - Deputado,
no momento... Nós estamos hoje no dia 28 de maio. No
momento, no nosso Estado, há 3 liminares. Uma delas,
da parcela específica para a empresa - aqui não espe
cifica qual é a empresa... A primeira foi a PETROSPEC,
em 28 de novembro do ano passado. A segunda é de
uma empresa que é uma TRR Balança, que conseguiu
uma liminar em 18 de fevereiro deste ano. E a terceira,
na decisão do Juiz Élio Wanderley de Siqueira Rlho, em
favor da Dislub, que saiu el1116 de dezembro de 2002.
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Ata da Sétima Reunião Ordinária (Audiência
Publica), realizada em 29 de maio de 2003.

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil
e três, às dez horas e vinte minutos, no Plenário doze
do Anexo \I da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
de investigar operações no setor de combustíveis, re
lacionadas com a sonegação dos tributos, máfia,
adulteração e suposta indústria de liminares (CPI 
Combustíveis), com a presença dos Senhores Depu
tados Carlos Santana - Presidente; Paulo Rubem
Santiago e José Borba - Vice-Presidentes; Carlos
Meltes - Relator; Bassuma, Daniel Almeida, Dilceu
Sperafico, Eduardo Gomes, Eliseu Padilha, Jaime
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As informações dos 3 elementos, das 3 empresas, são Martins, José Carlos Araújo, Luciano Zica, Professor
de que não estão utilizando isso. A confirmação com re- Irapuan Teixeira e Rogério Silva - Titulares; Alexan-
lação a cada um é apenas se procurar na tramitação da dre Santos, Edison Andrino, Eduardo Cunha, Gervá-
Justiça que se achará isso. Não é do meu conhecimen- sio Silva, IIdeu Araujo, Mauro Lopes, Miguel de Sou-
to, especificamente hoje, aqui, que isso esteja feito. Nós za, Nelson Bornier, Ricarte de Freitas, Rogério Teófilo
temos dado uma ênfase muito grande às liminares, por- e Sandro Matos - Suplentes. Compareceram também
que isso aqui é uma das sangrias que afeta o nosso os Deputados Isaías Silvestre e Serafim Venzon,
mercado. como não-membros. Deixaram de comparecer os

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - Tá o.k. Deputados André Luiz, Dr. Evilásio, Iris Simões, João
Eu me dou por satisfeito. Se possível, o senhor me Caldas, Nelson Marquezelti, Paes Landim, Pompeo
mande só a cópia dos nomes. Eu anotei aqui, mas de Mattos, Rafael Guerra, Ricardo Barros e Rose de
que possam ser distribuídas também para todos os Freitas. ABERTURA - O Presidente, Deputado Car-
Deputados. los Santana, declarou abertos os trabalhos. ORDEM

O SR. JOSEVAL ALVES AUGUSTO - Pois não. DO DIA - Audiência Publica, com a presença dos Se-
Farei, em conformidade com sua solicitação. nhores Carlos Ney Martin de Andrade, Gerente Exe-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- cutivo de Marketing e Comercialização da
na) - Nobre Deputado Bassuma, eu quero agradecer PETROBRÁS; e Rogério Almeida Manso da Costa
a presença e o convite dos 4 representantes dos pos- Reis, Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS. O
tos de. gasolina no Estado do Espírito Santo, Mato Presidente comunicou ao Plenário que o Senhor Ro-
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Qu- gério Almeida Manso da Costa Reis havia informado
ero anunciar que amanhã teremos audiência Publica, que não poderia comparecer à reunião da CPI porque
às 10h da manhã, com os representantes da estaria participando de reunião com a diretoria da Pe-
PETROBRAS, o Sr. Carlos Ney de Andrade, Geren- trobrás no mesmo horário. Dando prosseguimento
te-Executivo de Marketing e Comercialização da concedeu a palavra ao Senhor Carlos Ney Martin de
PETROBRAS, e Rogério Almeida Manso da Costa Andrade para sua exposição. Ao término de sua expo-
Reis, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, sição, o convidado foi interpelado pelos Deputados
cuja pauta já foi encaminhada pela secretaria aos ga- Nelson Bornier, Bassuma, Eduardo Cunha, Carlos
binetes dos Srs. Deputados. Santana, Sandro Matos, Mauro Lopes, Dilceu Spera-

Está encerrada a reunião. fico, Luciano Zica, Paulo Rubem Santiago, Eliseu Pa
dilha e Alexandre Santos. Atendendo solicitação do
Senhor Carlos Ney Martin de Andrade, o Presidente
concedeu a palavra aos Senhores Ruy Jorge Rodri
gues Pereira Filho, Assessor do Presidente da Petro
brás e Alípio Ferreira Pinto Júnior, Gerente Geral de
Comércio Interno da Petrobrás, para maiores esclare
cimentos aos questionamentos apresentados pelos
Senhores Parlamentares. O Deputado Luciano Zica
fez referência a uma propaganda da rede de super
mercados Extra, Publicada pelo jornal O Globo, e inti
tulada "O preço do combustível caiu", a qual denomi
nou como "propaganda enganosa", e informou ao
Plenário que irá apresentar um requerimento de con
vocação para os dirigentes dos supermercados Extra,
Carrefour e SONAE. Prosseguindo, o Presidente con
cedeu a palavra ao convidado que, após suas consi
derações finais, convidou os membros da Comissão
para uma visita in loco à refinaria de Paulínia. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra
balhos, às doze horas e cinqüenta e sete minutos, an
tes convocado reunião de audiência Publica para o
próximo dia quatro de junho, quarta-feira, às quatorze
horas e trinta minutos, com a presença do Senhor Pa-
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ulo Fernando Azambuja Boamar, Presidente do Co
mitê Sul Brasileiro da Qualidade de Combustível. O
inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigrá
ficas, após serem decodificadas, farão parte deste
documento. E, para constar, eu, , Ivete
Maria Galdino dos Santos, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, lida e aprovada, será· assinada pelo
Presidente,--- , Deputado Carlos Santana, e enca
minhada à Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA,
REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

CPI - COMBUSTIVEIS

EVENTO: Audiência Publica
N°: 0644/03
DATA: 29/05/03
INíCIO: 10h20min
TÉRMINO: 12h58min
DURAÇÃO: 02h38min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 2h32min
PÁGINAS: 51
QUARTOS: 32
REVISÃO: Lia, Monica, Veiga
CONCATENAÇÃO: Zuzu

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE - Ge
rente-Executivo de Marketing e Comercialização da
PETROBRAS.

RUI JORGE RODRIGUES PEREIRA FILHO 
Assessor Especial da Presidência da PETROBRAS.

ALíPIO FERREIRA PINTO JÚNIOR - Geren
te-Gerai de Comércio Interno da PETROBRAS.

SUMÁRIO: Tomada de depoimentos.
OBSERVAÇÕES

Há orador não identificado
Há termos ininteligíveis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - Nós vamos dar início à nossa audiência Publica
de hoje. Declaro abertos os presentes trabalhos da
presente reunião ordinária. A presente reunião desti
na-se à audiência Publica, com a presença dos se
guintes convidados: Carlos Ney Martin de Andrade,
Gerente-Exeçutivode Marketing e Comercialização
da PETROBRAS, e Rogério Almeida Manso da Costa
Reis, Diretor d$ Abastecimento da PETROBRAS. Que
ro esclarecer aos Srs. Deputados e aos convidados

que o Diretor Rogério Manso que, devido à reunião de
diretoria, não poderá estar presente. Mas está à dis
posição, no horário que a nossa Comissão marcar ele
viria para fazer um esclarecimento. Então, quero con
vidar à Mesa o Diretor-Executivo Carlos Ney Martin
de Andrade. (Pausa.) O nobre Deputado José Carlos
Araújo com a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
Sr. Presidente, eu levanto essa questão de ordem, an
tes mesmo que comecem as explanações dos convi
dados, para dirimir algumas dúvidas e para que não
paire também nenhuma dúvida na minha intenção na
sessão de ontem. Eu levantei a questão de ordem on
tem, baseado no Regimento Interno, no l!>eu art. 45, e
alguns Deputados... VExa. até me tachou de regi
mentalista. Não sou, Presidente, apenas sou um
aprendiz de V.ExR, que está aqui há muito tempo, e
deve conhecer muito mais o Regimento do que eu.
Logicamente eu estou aqui como aprendiz de V.Exa.,
que tão bem dirige os trabalhos desta Comissão de
Investiga9ão. Mas, Sr. Presidente, o art. 46 diz: "As
Comissões reunir-se·ãona sede daCâmara, em dias
e horas prefixados, ordinariamente de terça a quin
ta-feira, a pêrtir das nove horas, ressalvadas as con
vocações de Comissão Parlamentar de Inquérito que
se realizarem forade Brasília.§1° Em nenhum caso,
ainda que se tratede reuniãoextraordinária, o seu ho
rário poderá coincidir com o da Ordem do Dia da ses
são ordinária ou extraordinária da Câmaraou doCon
gresso Nacional:' É o Caso de ontem, Sr. Presidente.
O meu partido estava me ligando para que eu compa
recesse pêra votar. E eu, tentando colaborare ajudar
o Presidente, tentei fazer uma questão de ordem a
VExa. argüindo o art. 46 do Regimento. E VExa. colo·
cou de uma forma que não ficou muito· clara para as
pessoas, parecendo que havia algum interesse em
tumultuar ou encerrar aquela sessão. Não era isso, Sr.
Presidente. QUero esclarecer que eu estavêembasa
do no art. 46, e que V.Exa. realmente, assim que co
meçou a Ordem do Dia, tinhaque interromper ou en
cerrar a sessão. E o meu partido, por várias vezes,
pelo telefone celular, me convocou. E eu cheguei qua
se no fim da votação, para votar um salário mínimo
mais digno para o trabalhador brasileiro. E.eu votei
"sim" aO salário de 352 reais, que eu queria para os
trabalhadores brasileiros, coerente com o meu parti·
do, coerente com o que nós defendíamos no passa
do, ao contrário de alguns que no passadodefendiam
um salário de 100 dólares. E hoje e ontem, inexplica
velmente, quiseram e votaram os 240. Por .isso, Sr.
Presidente, só para esclarecer essa dúvida. E que em
outras sessões, quando começar a Ordem do Dia, eu
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tenho certeza absoluta de que esse art. 46 será lem
brado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu agradeço ao nobre Deputado pela preocupa
ção que tem com as nossas reuniões. E esperamos
que a gente consiga realmente fazer com que esse
encaminhamento e o Regimento Interno, que é a nos
saConstituição, vão ser... e este nobre Deputado que
está aqui vai fazer cumpri-Ia o mais rigidamente pos
sível. Nobre Deputado Nelson Bornier.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, primeiro eu gostaria que VExa. pudesse fa
zer uma retificação até nas notas taquigráficas. O Dr.
Carlos Ney Martin de Andrade é Gerente-Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Gerente-Executivo de Marketing e Comerciali
zação.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Só
que VExa. falou Diretor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não, eu falei que Rogério Almeida Manso é Di
retor de Abastecimento da PETROBRAS.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Dei
xe-me só levantar uma questão: eu tive oportunidade
de ouvir o Dr. Carlos Ney Martin de Andrade na nossa
Subcomissão de Evasão Fiscal. Eu gostaria de abrir
um parêntese, porque entrei com o Requerimento n°
34, o qual, antes de ontem, quando da votação, nós
excluímos o então Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS, que estaria... em razão de estar sendo
convidado hoje. E, aí, permaneceu tão-somente a
convocação do Diretor de Abastecimento da Refina
ria de Manguinhos e da Refinaria Petróleo Ipiranga,
porque uma das questões que aduzem o meu reque
rimento é cobrá-los, conforme o Dr. Carlos Ney sabe
do que nós fizemos, da responsabilidade que eles
têm pela venda do combustível no que diz respeito à
CIDE, que está embutida no preço da mercadoria. E a
minha cobrança foi no sentido, na reunião, de indagar
não só a eles, mas o jurídico estava presente, se eles
sabiam dessa responsabilidade no que diz respeito a
essas firmas "laranjas", que adquiriram, através de li
minares, esses produtos. E desaparece amanhã essa
responsabilidade..., essa parte é de inteira responsa
bilidade da PETROBRAS. Em suma, Sr. Presidente,
eu gostaria, primeiro, de voltar com o meu Requeri
mento n° 34/03, até porque VExa. disse que ele esta
ria convocado, e ele não está aqui hoje; segundo, sa
ber se o Dr. Carlos Ney é do quadro efetivo da
PETROBRAS ou se é contratado. Porque, na realida
de, nós estamos naquela Subcomissão, Carlos Ney,

para apurar e fornecer dados até para a nossa refor
ma tributária e até trazer subsídios pra cá. Todo oma
terial que você nos forneceu eu trouxe para esta CPI,
que foi objeto de, na semana passada, eu entregar a
todos os companheiros. Se você tem alguma coisa a
acrescentar além daquilo que você nos passou, se
tem alguma novidade a mais... Sr. Presidente, reitero
que eu gostaria que o meu Requerimento n° 34 retor
nasse, para que na próxima reunião fosse votado,
porque se faz necessária a convocação dos 3 Direto
res de Abastecimento: PETROBRAS,Manguinhos e
Petróleo Ipiranga. Até porque não é convite, é convo
cação mesmo. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Quero responder ao nobre Deputado Nelson
Bornier que o seu requerimento estará em pauta na
primeira reunião ordinária - e espero seja o primeiro
requerimento a ser votado -, e ele foi aprovado. Nós
tínhamos feito convite ao Rogério Almeida, mas só
ontem ele esclareceu que não poderia vir. Então, por
isso, ficou prejudicado. Mas quero dizer que nós vota
mos, de novo. Na próxima reunião ordinária vai ser o
primeiro requerimento a ser votado.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Está, tudo bem. Nobre Deputado Eduardo Cunha.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, eu queria me apresen
tar a V.Exa. O meu partido me designou para compor
o quadro desta Comissão Parlamentar de Inquérito. A
partir de hoje estarei colaborando comV.Exa. e os de
mais colegas desta Comissão naquilo que me for pos
sível. Em segundo lugar, para enriquecer o debate,
apresentei o primeiro requerimento, já que me parece
que um dos grandes objetivos desta CPI é buscar as
adulterações de combustíveis feitas neste País. E não
adianta a gente querer exa.minar um postozinho qual
quer, numa cidade qualquer que a gente pega adulte
rado, se a gente não pega os grandes tubarões da
adulteração deste País. Por conta disso, eu fiz o re
querimento, que espero seja apreciado na primeira
reunião deliberativa, a próxima que houver em que
solicito à Petroquímica União (PqU), COPESUL,
COPENE, Refinaria Ipiranga, Refinaria Manguinhos e
PETROBRAS Distribuidora, cópia de todas as notas
fiscais de venda de solventes nos últimos 5 anos, com
resumo de volume por empresa, assim como cópias
de todas as liminares obtidas por empresas compra
doras de solventes para aumento dos seus volumes.
Baseados nessa investigação, com esses dados que
nós vamos obter, nós chegaremos à conclusão dos
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grandes adulteradores de combustíveis neste País. O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE-
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu companheiro de PETROBRAS não era do jurí-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- dico, era do tributário. Nós não trouxemos, na oportu-
na) - Eu é que quero agradecer. Quero saudar a vinda nidade, ninguém do jurídico. Mas estamos prontos
do nobre Deputado para a nossa Comissão. Sei que o para discutir e falar sobre as reuniões.
nobre Deputado tem vasta experiência a partir do Rio O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
de Janeiro, o qual teve uma grande atuação em nosso Presidente, ...
Estado. E acho que com esse trabalho, com esse re- O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
querimento, demonstra0 seu grau de responsabilida- na) - Nobre Deputado Eduardo Cunha.
de.Eeu espero que os nobres Deputados, quando O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Gos-
estivermos na reunião ordinária, aprovem na íntegra taria de colocar uma questão. Antes do nobre Gerente
o seu requerimento. Eu serei um dos defensores des- Carlos Ney começata falar, gostaria de saber se ele
te requerimento. Muito obrigado. Eu queriapassarao tem autorização da PETROBRASpara abrirtodos os
nossO convidado, Carlos Ney, para responder ao no- dados que serão questionados a ele aqui, que são do
bre· Deputado Nelson Bornier, e depois passar, em interesse desta Comissão.
seguida, ã exposição. OSR~ CARLOS NEY MARTINDE ANDRADE -

OSR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE - Veja o seguinte, eu não tenho todos os dados aqui,
80mdia, •. Presidente,.bomdia, Deputados, bom dia, se- masa PETROBRAS estápronta a colaborar. E caso a
nhoras e senhores.. Deputado Nelson, respondendo ã CPI deseje dados, ·teria que enviar ofício à
suapergunta, eu sou funcionário da PETROBRAS con- PETROBRAS, de maneira que se possa fornecer to-
cursado.. Trabalho há. quase trinta anos, vinte e nove dos os d""do$ necessários.
anos e meiona PETROBRAS. Sobre a pergunta, se te- O .SR. PRESIDENTE· (Deputado Carlos Santa-
nho algo rnais a acrescentar àquela exposição que eu na) - Está bom. Vamos· passarà exposição.
fiz, cerca de oito diasatrás, na realidade, como eu havia O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE _
comentado, a situação de liminar é o quadro fotográfico Gostaria atéde lembrar que eu passei, na última reu-
diárh quer diz~r,acada dia e)(istem algumas modifica- nião, à Subcomissão de. Evasão Fiscal toda a relação
çõesde.como estão cenário de liminares. Algumas po- das liminares, desde 1997. Isso foi passado a vocês
de01 tersido cassadas, outras novas entraram com mo- de forma... Aonde diziam quais são as liminares e,
difiCé;lções nas liminares. Mas o aspecto conceitual é o caso haja necessidadede mais dados, através de ofí-
mesmo,n~o tem. nenryuma modificação. Mas como cio, a CPI ou a Subcomissão. podem solicitar à
hoje, amanhã estará mOdificado o quadro, e mais para a PETROBRAS. Bom, va.mos à apresentação. A indús-
frente também. tria de combustíveis do País movimenta·mensalmen-

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Estou te um valor de 9 bilhões de reais, a nível de venda a
satisf.eito .co01 a resposta dele. Até porque, Carlos, consumidor entre diesele gasolina, um montantesig-
você. me •. desculpe,nã<> é nenhum desmerecimento nificativo, dos quais gera recolhimento de imposto da
queesta010s tendo, porque ali nós temos uma Subco- ordem de 3,7 bilhões. Quer dizer,aproximadamente
missãopara apurar e poder fornecer subsídios para a mais de 35% entreCIDE, ICMS,PIS, COFINS.• Na re-
nossa reforma tributária e até para outras Comissões alidade, as liminares vêm retirando uma arrecadação
da Câmara, rnasporque aqui, na realidade, nós esta- tanto estadualquantofêderéll da ordem, desde o. iní-
mosinve~tigélndoea questão é diferente, é CPI mes- cio, desde 97,0 valor total de 1,1 bilhã~ de reais, dos
mo. EC<>rnoélgenteargüiulá, inclusive, não só você, quais a CIDE, até janeiro de 2003, tinha atingido 141
mastamQémaquele seu companheiro do jurídico, a milhões de reais, e até março, abrH, atingiu 200 mi-
questão da OIDE... e aqui tem questões maiores para Ihões de reais. Houve Um acréscimo - eu vou mostrar
nos aprofundar na indústria de liminares, até porque mais tarde o gráficO -, e nós podemos ver realmente
no decorrer nós constatamos que também não são só umincremento de liminares emrelélção ao questiona-
as p~querasempresas, mas as grandes empresas mento da CIDE nos mesesde fevereiro, março e abril.
tambérne~tão~nvolvid~snessas indústrias. Então, a Acho que é importante.nós mostrarmos .como é que
gente se ~profundamais para investigar, porque vai acontece o fluxo,comoes~á~oJe <> mercado e como
ter o. relatóri9de u01acoisa muito. mais contundente. acontecem as liminares. 0rnercado, na época do mo-
Mas vocêinforrnouparaa gente determinadas ques- nopólio, era umacadeiamaissimplesondenóstínha-
tões. Aquhagente vai investigar mesmo. Obrigado. mos uma cadeia bastante diretadentro do monopólio,
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exercido por uma empresa, a PETROBRAS, que ia na
realidade da área de exploração e produção à vencia
aos distribuidores. A partir da distribuição, você não ti
nha mais o monopólio, mas uma livre concorrência.
Apesar das poucos distribuidoras que existiam na
época, onde a ANp, através de diversas portarias e
normas, e depois da Constituição terminar com o mo
nopólio da PETROBRAS, começou a modificar esses
atores na parte de distribuição. Esse quadro seguinte
mostra a complexidade de hoje de um mercado aber
to, onde temos todos os atores, tanto na área de pro
dução quanto na área de distribuição. Hoje nós temos
registradas na ANP 240 distribuidoras, número re
dondo, das quais 150 distribuidoras atuando no mer
cado, efetivamente carregando produto. A gente pode
ver que há um relacionamento completo dentro dessa
cadeia mostrando a diversidade em relação ao que
nós tínhamos anteriormente. É importante nós frisar
mos que entre o ciclo, desde a liberação da área de
produção de petróleo até o nível de consumidor, nós
temos um tempo razoável. As liminares agem com
uma determinação à PETROBRAS para a entrega do
produto com uma velocidade muito grande. Nós so
mos intimados a entregar produtos, independente da
disponibilidade ou independente da nossa programa
ção. Eu vou mostrar que as liminares são interligadas.
As liminares funcionam de uma forma, e tem a liminar
para não recolhimento do tributo e a liminar quantitati
va, em cima de uma quota da ANP, de maneira que
aliando uma quota, o volume, a uma liminar, se consi
ga produzir o efeito de vantagem de não pagamento
do tributo. Os fatores principais, onde temos as ações
das liminares são, em termos dos impostos no ICMS,
PIS/COFINS e na CIDE. O PIS/COFINS, combinando
ou não com a CIDE. Quer dizer, pode ser só de
PIS/COFINS, pode ser PIS/COFINS com CIDE, ou
pode ser só da CIDE, e o descumprimento regulató
rio, que demanda uma liminar de quota. Então, a jun
ção da liminar de quotacom a liminar de tributo é que
gera o volume de liminar. Naturalmente, como nós es
tamos falando em termos de liminar de quota, geral
mente essas distribuidoras têm volumes bastante re
duzidos, em termos de participação no mercado, e,
por isso, é objeto da liminar de quota, aonde solicitam
volumes adicionais muito mais altos do que normal
mente eles têm, em termos de movimentação de ven
das. A título de exemplo, neste mês de maio, na Refi
naria de Paulínia, onde se tem o mercado para a ga
solina de 190 milhões de litros, 190 mil metros cúbi
cos de gasolina, volume mensal de produção e volu
me mensal de mercado, dentro das empresas que
têm quotas, dentro das empresas que têm contrato

com a PETROBRAS, e dentro das empresas que têm
liminar, o total de solicitação de volume atinge a 330
mil metros cúbicos. Não há como se atender a um vo
lume desse tipo. A PETROBRAS não tem condição
de produzir um volume. É importante frisar, na
REPLAN, no mês de maio, o total de mercado é de
190 mil metros cúbicos, arredondado o volume, o total
de produção na REPLAN é desse montante. Quer di
zer, a quantidade, o volume que a PETROBRAS pro
duz atende à necessidade do mercado, e esse mer
eado é atendido através dos contratos com algumas
distribuidoras... o volume de quotas da ANp' sendo
que dos volumes de quotas sem liminar e dos volu
mes de quota. Mas quando entra a liminar, a solicita
ção da liminar aumenta o pedido. Então, nós estamos
atingindo o número de 330 mil metros cúbicos. Não
há mercado para isso. Na região atendida por Paulí
nia não existe esse mercado. Então, há uma contur
bação no mercado por causa de volume, porque a
PETROBRASnão consegue produzir, e nós temos
que atender. Existe um problema sério: quem deve
ser atendido primeiro? Os contratos, as quotas ou as
liminares? Há uma programação de "bombeiro". Eu
vou mostrar aqui como é que funciona o tempo que a
gente necessita da programação desde - eu vou re
petir - a produção de petróleo até a entrega do produ
to, que nós não conseguimos é um verdadeiro tumulto
ao mercado, em termos de quantidade. A
PETROBRAS não tem condição de atender a esses
volumes. E nós já tivemos situações judiciais onde a
PETROBRAS recebeu liminares dos juízes para
atender às diversas empresas distribuidoras, mas
uma desembargadora cassou essas liminares e a
PETROBRAS ficou numa situação muito delicada:
quem atendia? Ou à desembargadora, que cassou
todas as liminares, ou às liminares que nós tínhamos
recebido para atender às quotas? É uma situação
bastante complicada. Nós recebemos, algum tempo
atrás, uma liminar solicitando a assinatura de contra
to. Quer dizer, a PETROBRAS recebeu uma intima
ção judicial para assinar um contrato. Esse contrato
chegou a ser assinado pela PETROBRAS, mas na
hora em que foi cassada a liminar da empresa distri
buidora, ela não quis mais o contrato, porque certa
mente ela não tinha mais interesse. É importante a
gente frisar que o volume solicitado - e a gente vai ver
aqui - é sempre em termos de gasolina. A maior par
cela é em gasolina. O mercado de gasolina é um terço
do mercado de diesel. As liminares atuam pratica
mente com o dobro de volume da gasolina em relação
ao diesel. É o dobro, estou certo? É praticamente.
Então, a gente percebe por que a quantidade de im-
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posto na gasolina é maior do que a quantidade de im
posto do diesel. Bom, então, vamos seguir aqui.
Então, veja, a gente tem na bomba o total de imposto
na bomba, preço/bomba, esse valor foi em janeiro.
Uma pesquisa da ANP, a conta é feita de trás para a
frente, em função dos dados da ANP, mas calculamos
o nosso preço, a carga tributária e a margem de distri
buição. É. importante a gente frisar que para fazer a
extração, a produção, o refino e toda a parte do abas
tecimento, a PETROBRAS recebe 57 centavos. É de
janeiro o valor. A parte de imposto significa da ordem
de 1,22, quase 57%. Quer dizer, a PETROBRAS re
cebe 25%. A parte de imposto é 57%, a parte de dis
tribuição e revenda gira na ordem de 0,133, 13 centa
vos. Veja, esse exemplo é importante a gente citar, o
ICMS tem uma variação estadual: na gasolin;3., de 25
a31%; no diesel, que vou mostrar no quadro seguin
te, de 12 a 25%. Então, nós podemos ver que a com
petição entre uma empresa que tem liminar .eum;3.
empresa que não tem liminar é dessa ordem. Se ele
tem liminar de CIDE, é de 54 centavos. Quando nós
estamos falando de uma margem de distribuição e re
venda, que pode variar tanto dos 13 centavos na ga
solina,. pode ir a mais, pode ir a 22 centavos. Aquele
exemplo ali é um exemplo do Rio de Janeiro, ou de al
guma coisa assim, mas ela. pode variar. Então, nós
e$tamos falando de uma margemde distribuição e re
venda de 22 centavos contra um imposto só de CIDE
da ordem de 54 centavos. Se aliar ICMS, temos um
valor maiorainda. O exemplo do diesel não é diferen
te, mas é importante mostrar porque o volume de ga
solina. é rryuit() maior; porq~e a carga tributária onde
pode incidir a liminar é muito menor. Mostre o exem
plo de Paulínia. VoU mostra; como é um exemplo típi
co de um"liminarista", como ele atua. Nós tivemos no
mês de fevereiro emarço umaelTlpresa que retirou o
produto da PETROBRAS. Erauma empresa que tra
balhavacom 200 metros cúbicos, 200 mil litros, volu
me pequeno para níve.' de uma distribuidora. Elereti
rou em2 meses, fevereiro e março- era uma empre
sa que entroucomliminarparase tornar umadistribu
idora na ONp, não estava cadastrada na
PETROBHAS, fez o cadastro COm a PETROBRAS,
recebemos a liminar e carregou volumes da ordem de
40 mil metros cúbicos no mês. Quer dizer, é uma situ
ação... , carregou e desapareceu. Existem diversas
empresas em· que esses fatos aconteceram. Se nós
nos. recordarmos, em 2001, a PETROBRAS. sofreu
umarresto de dinheiro das. suas contas da ordem de
setel1ta e poucos mIlhões. De uma dessas empresas,
a PETROBRASteve cau~ª, ganha. Quando foi recu
perar o dinheiro, jánão existia mais a empresa. Então,

é importante dizer que isso traz uma conturbação ao
mercado muito grande. Bom, antes de eu falar, aqui a
gente mostra que quando tem uma liminar o volume
aumenta. No exemplo 1, era a liminar de PIS/COFINS
que, quando terminou, com a mudança do recolhi
mento de PIS/COFINS, em julho de 2000, caiu o volu
me em função do recolhimento de PIS/COFINS. A
partir de janeiro de 2001, com a sentença de
PIS/COFINS, voltou a crescer o volume de retirada;
voltou a cair quando houve suspensão da sentença e
voltou a crescer quando foi cassado o efeito suspensi
vo. Então, mostra claramente como que funciona uma
distribuidora que faz os seus negócios em função de
liminar. Isso aqui eu já comentei, que são os efeitos
do... Gostaria aquelas dos tempos, dos 30 dias, mos
trando que quando vem a liminar... É um gráfico que
mostra o ciclo de gasolina, que são 30 dias, desde a
entrega da área de produção até aentrega ~ distribui
dora, onde a PETROBRAS temtodo uma programa
ção para entregar. Não é um processo. Não consigo
fazer da noite para· o dia produtos para entregar ao
mercado. As liminares· são solicitadas geralmente
para um efeito rápido de entrega. Um efeito, sai a limi
nar e a PETROBRASé obrigada a entregar. Nós, por
diversas vezes, recebemos intimações .dos juízes
com oficial dejustiça e a polícia p;3.raprenderpessoas
na PETROBRAS, porque a PETROBRAS não está
cumprindo essas liminares. Na realidade, nós temos
uma programação que nós temos que cumprir. Nós
não conseguimos ter uma entrega de produto, quer
dizer, não é o produto que estána prateleira esperan
do chegar uma liminar para entregar.. Como eu havia
dito, qual é a ordem que a Pç:TROBRAS entrega? É
para quem tem contrato, é para quem tem quota ou
para quem tem quot;3. com· J.iminar? Ninguém sabe
responder a essa pergunta. Nós já fizemos diversas
consultas. É uma indefinição enormeelTl relação a
isso. O diesel é a mesma coisa. O processo pode ser
um pouco menor-senão mefalha a memória, são 27
dias a soma aí -, mas éo conceito que se tem. A
PETROBRAS não consegue Jazer uma entrega. Há
uma programação entre a PETOBRAS, a ANP e to
das as distribuidoras. Eu quero dizer que· existem di
versas empresas. O balanço hoje: as. empresas que
trabalham com contrato, comPETROBBAS, as em
presas que trabalham comquotaseasernpresasque
trabalham com liminar de quota.Nósternos na ordem,
como eu havia dito, cerca de 150 distribuidoras. Nós
temos umas 50 empresas com .contratos; 50 empre
sas que trabalham com quota junto as distribuidoras,
com as quais nós não temos contrato,. mas temos na
realidade condições gerais de venda,· e umas 40 em-
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presas que têm liminar e se utilizam do artifício limi
nar. Aqui a gente vai apresentar o total de montante
de impostos não recolhidos via PETROBRAS. Asdis
tribuidoras contestaram a cobrança de PIS/COFINS,
da Lei n° 9.718, totalizando 400 milhões até 30 de ju
nho de 2000. Após o término e a vigência da Lei n°
9.990, de 2000, em PIS/COFINS, 100 milhões de dó
lares, significando 500 milhões de reais, Com a CIDE,
já no PIS/COFINS 32 milhões até 31 de janeiro. Só a
parcela CIDE, 62 milhões, e a parcela CIDE total, 46
milhões. Esse gráfico abaixo mostra,·o que eu·havia
comentado, o crescimento. Os dois gráficos que vêm
aí, desde janeiro de 2002, com a abertura do merca
do e a criação da CIDE, nós mostramos aí o incre
mento de volume a partir do mês de julho e acentuan
do a partir de janeiro de 2003. Os valores - vão apare
cer os valores ali - não são suspensos não. São 140
milhões, que é aquele valor, até de janeiro de 2003,
acumulado de CIDE, e 212 milhões, até abril de 2002,
quer dizer, 2003. Nesses três ou quatro meses de
2003, houve um incremento de liminares, fazendo
com que o recolhimento da CIDE crescesse 60 mi
lhões de reais. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vamos passar agora para as perguntas dos
Deputados. Primeiro, quero agradecer ao Carlos Ney
pela exposição. Primeiro, com a palavra o Deputado
Nelson Bornier.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER- Bom,
primeiro, Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao
depoente o que foi dito aqui no início, de ele ter cons
ciência do que está sendo dito aqui, se está autoriza
do pela PETROBRAS de efetivamente dar as declara
ções que foram dadas. A minha pergunta parte daí.
Quando recebemos o Dr. Carlos Ney na Subcomis
são, com certeza, o senhor pode está certo de que
tudo isso que o senhor nos mostrou, o senhor trouxe
grandes contribuições à nossa Subcomissão, que
deu origem a nós remetermos a esta Comissão - e
aqui hoje o senhor nos fala. Eu volto a bater numa te
cia: o senhor tem consciência de que o diretor de
abastecimento, que é o responsável - eu me refiro à
PETROBRAS - de cobrar junto com o valor da merca
doria um imposto, oU seja, a contribuição da CIDE?
Em que pese existir liminares através de mandados
de segurança, o senhor tem hoje consciência de que
essas empresas, a qual também o senhor nos relatou
e levou, aquelas empresas autorizadas a funcionar
pela CNP e que hoje, com toda a certeza, também já
com dados, sabemos que algumas deixaram de exis
tir, o senhor tem certeza e consciência de que essas
empresas que sumiram, a Secretaria da Receita Fe-

deral terá que cobrar e, conseqüentemente, quem vai
ter que pagar é a PETROBRAS?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vamos organizar as perguntas num bloco. Três
Deputados vão fazer as perguntas e depois o Sr. Car
los Ney as responderá. Com a palavra o Deputado
Bassuma.

O SR. DEPUTADO BASSUMA-Sr. Presidente,
Sr. Carlos Ney, Srs. Deputados, o assunto hoje aqui,
envolvendo a PETROBRAS, evidentemente se repor
ta. A PETROBRAS não está colocada no rol, em ne
nhum momento, dos suspeitos de participação nos
vários crimes que estão relacionados com os com
bustíveis no Brasil. E toda vez que entra nesse assun
to... Na exposição de Carlos Ney ficou bastante foca
da a questão das liminares. Eu sou da Bahia e lá nun
ca aconteceu isso, quer dizer, não se conhece ne
nhum caso, pelo menos nós desconhecemos qual
quer caso, e lá o movimento também é muito grande
de combustível. É um Estado grande e tem a segunda
maior refinaria no Brasil- está localizada lá a RELAN.
E lá nunca aconteceu nenhum caso como esse. O
que tem me intrigado - eu quero fazer só essa per
gunta~, essa questão me parece que não precisa ne
nhuma CPI, me parece de uma solução até certo pon
to simples, porque estão mais do que claros e eviden
tes, enfim, os sinais, os indícios de corrupção, de cri
me organizado. Tudo o que foi mostrado nesses gráfi
cos são mais do que eloqüentes de um processo cri
minoso mesmo, deliberadamente. Desde a empresa
que assessora isso até o juiz que dá a liminar. Enfim,
a distribuidora é meio que fantasma entre as duzentas
e quarenta que são registradas na ANP. Mas o que me
intriga toda vez que entro nesse assunto - eu queria
fazer essa pergunta para Carlos Ney, porque ele deu
um número aí, de 1,1 bilhão, que é mais ou menos... é
uma estimativa mais ou menos do que se perdeu em
tributos, em função disso evidentemente enriqueceu
algumas pessoas neste País durante esse período. É
muito dinheiro. Nesses anos todos que nós estamos
convivendo com isso, que medidas? Porque eu, como
leigo, não sou jurista...O que é que permite isso? Por
que essa CPI, pelo menos no final, tem que resolver
esse negócio, quer dizer, qual é, digamos, o espaço
que está havendo na legislação e que permite que al
guns juízes - eu digo alguns, porque Bahia nunca deu
uma liminar, devia estar acontecendo em todo o lugar,
mas não acontece - independente do que nós vamos
fazer para investigar aqueles que estão envolvidos
nesse crime, nas liminares, sejam ouvidos, certamen
te por esta Comissão em algum momento, algum juiz
que está dando isso vai ter que vir aqui, alguma distri-
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buidora dessa, mas o que então foi feito, principal
mente pela PETROBRAS, para resolver na origem
para evitar que esse processo persista?

O· SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eduardo Cunha.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
Presidente, eu já tive oportunidade, como Presidente
da Subcomissão, de ouvir essa exposição inicial do
Dr. Carlos Ney, naquele momento, suscitaram várias
dúvidas. Tanto que a Subcomissão convocou outra
audiência Publica, para debate disso, que eu vou tra
zer também a mesma solicitação para o seio desta
Comissão. E a principal, ou asprincipais dúvidas que
ficaram... É, primeiro, nos causa muita estranheza,
mesmona Subcomissão, o Diretor de Abastecimento,
Dr. Rogério Manso, também não ter comparecido,
alegando impossibilidade de agenda, como também
não veio aqui hoje. E, me permitindo discordar, eu
acho que a PETROBRASnão é tão vítima assim da
situação que estásendo colocada. Ela tem um pouco
de culpa na situação que está sendo colocada hoje,
até porque oDr. Rogério Manso é o único Diretor que
não. foi trocado na mudança de Governo. O que até
causa uma certa estranheza pelas mudanças, ou por
aquilo preconizado pelo partido de V.Exa. Até trans
mito a V.Exa.essasensibilidade, essa estranheza por
essa continuidade, um processo. de liminares que
vemcontinuam~nte. O·primeiro ponto,. na.minha pri
meira indagação, seria: aPETROBRAS, como foi co
locado aqui pelo DeputadoNelson Bornier, isso é cla
ro, é nítido, écontribuinteda CIDE,ela não é substitu
ta tributáda como no caso doICMS? São duas situa
çÕes distil1tas.. Gomo contribuinte,. qualquer que seja,
na·.decisão final, ela seráobrigada e condenada, .se
for aprqcesso judicial, a recolher aos cofres públicos
o produto da CI[)Edaqualeladeixou de cobrar das
distribuidqras qlle obtiveram.liminares. As contesta
ções da PETROBRAS e o teor das liminares, eu vou
regllererpaté:{ que esta Comissão requeira, mediante
a todas as varas,. para quea gente conheça a celeri
dade ou n~o da PETROBRAS em contestar essas li
minares, porque. pode haver casos em que houve
contestaçõescéleres, .e pode haver casos céleres, e
pode haverCasos em que as cQntestaçÕes podem ter
sido mais.lentas. puvimuitas explanaçÕes colocadas
pelo Dr.C<;lrlosNey, na outra Subcomissão, ele até
nãoloi tão enfáticoaq~ihoje sobre pedidos de prisão.
NÓs sabemos que.existe farta jurisprudência no País
que a prisão. civil é facilmente, por um. habeas cor
pus, .contestável. Eu não vi.a PETROBRAS, eu não
tive notícia,equer() sabe~ se teve,entrou com algum
habeas corpus para tentar evitl;i.r o pedido de prisão

antes de dar cumprimento a liminares que iriam cau
sar prejuízos ao País. Eu tomei conhecimento do re
querimento feito pelo Deputado Nelson Bornier, em
qUe ele. requer às empresas que ainda estão ou não
existindo, quer dizer, várias empresas já lesaram o
patrimônio público, já compraram com liminares, não
recolheram aos cofres públicos, já não existem mais,
oque é mais grave. Quer dizer, a PETROBRAS já cor
re o risco de ser condenada. E eu faria a segunda per
gunta. Eu recebi a lista, que deve ser a mesma que
está aqui, de todas as ações que existem com limina
res. E eu recebi, atrl;i.vés da Subcomissão, estou tra
zendo aqui duas ações relevantes, praticadas por em
presas grandes, filiadas aoSINDICOMUma é da
Esso, em que ela teve uma decisão transitada em jul
gado em 1998. E uma ação que transitou... , primeira
decisão em 17 de março de 1995. E pelo que me
consta a Esso continuou comprando na
PETROBRAS. A outra, da Shell, em que ela obteve
um mandado de segurança para não recolhimento de
CIDE. A mesma coisa que outras distribuidoras tam
bém o fizeram. E não consta da relação das ações
aqui a da Esso nem a açãQ dã CIDE. Será que há be
nevolência com determinadas empresas e não com
outras? Então,esseé o segundo ponto que eu coloco
em dúvida. Eu vou também pedir aVExa., Sr. Presi
dente, vou fazer através· de requerimento, para que
convoque o Procurador-Chef~ da Fazenda Nacional,
porque, no caso da ação da Esso, aqui do COFINS, a
Fazenda Nacional não apelou, o recursofbitransitado
em julgado sem apelação da Fazenda Nacional. E
como o nobre depoente falou na outra Subcomissão,
muitas das·liminares são.dirigidas.à Faz-enda Nacio
nal, e a PETROBRASnãoJ>ode nem ser parte para
poder atuar no processo. $6 gue,nósvamos querer
que a Fazenda Nadonalfalesobre isso. Mas, .mesmo
a PETROBRAS não tend~ sidoparte do processo,ela
como responsável pelo recolhimento do imposto, tem
obrigação de entrar no processo e zélarpelo patrimô
nio da empresa. O que meparece, atéprova em con
trário, sempre no âmbito da suspeição, riãoda conclu
sãodefinitiva, óbvio todas asmin.has exposições es
tão sujeitas a contestações, mas mepar~cequenão
se está tendo o devido zelo. E para complementar, eu
queria deixar a seguinte pergunta, fruto do meupri
meiro requerímento:se há distribuidoras 'lue. fazem
adulteração, e essas distribuidoras compram os sol
ventes da PETROBHAS,. r\1esmo q~ese!ada subsi
diária, por que a PqTROBRA~ continua vendendo
solvente para essas distribuidoras? §ãoasperguntas
que eu gostaria de deixar inicialmente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- muitos gostam de ver na liminar, é um provimento pro-
na) - Carlos Ney. visório, precário. É claro que num Estado Democráti-

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr. co de Direito o juiz não pode julgar antes de conhecer
Presidente, pela ordem, Antes até da resposta - e eu os fatos e antes de ouvir os dois lados- isso é um ab-
também não quero atrapalhar, até porque tem outros surdo. Todavia, exatamente conhecendo a realidade
companheiros e colegas que irão fazer perguntas -, dos fatos da vida, o Código de Processo Civil prevê a
mas, já que foi levantada aqui pelo Deputado Eduardo possibilidade do juiz, em razão de urgência, casos
Cunha essa questão de a Fazenda Nacional estar graves em que, não concedida de imediato uma deci-
presente através de sua Procuradoria, é bom apenas são, possa vir o direito a perecer, ou, então, casos em
aditar o que ele falou. Eu não sabia que teria conheci- que, em razão exatamente da gravidade da situação,
mento, mas é bom lembrar que esse acórdão em que a eventual sentença, desfavorável ou favorável em ra-
estamos entendendo até que houve omissão da Pro- zão da evolução dos fatos, possa não ser eficaz. Quer
curadoria da Fazenda Nacional, estamos falando de dizer, por perecer o objeto ou por qualquer motivo, o
uma ação de mais de 1 bilhão de reais. Isso é coisa juiz chega à conclusão de que realmente o autor tem
muito séria. Se é que ele vai entrar com requerimento, razão, ou de que ele não tem razão, mas não adianta
tudo bem, que entre, mas é coisa acima de 1 bilhão, a sentença, porque os fatos já evoluíram, e a senten-
de uma empresa, quando a gente está aqui preocu- ça não vai produzir nenhum efeito concreto prático.
pado também. Queremos elas e as fantasmas, só adi- Então, é sabido - e o Código de Processo Civil é claro
tivando aqui a fala do Deputado Eduardo Cunha. Mui- nesse sentido, assim como a jurisprudência do Su-
to obrigado. premo Tribunal Federal no sentido de queas limina-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- res têm exatamente esse efeito precário e, portanto,
na) - Antes de passar às respostas do Carlos Ney, se, no momento seguinte, o próprio juiz ou o Tribunal
quero passar a Presidência ao nobre Deputado Paulo ou, afinal, o Tribunal Superior entender que deve cas-
Rubem Santiago, porque depois sou eu que vou fazer sar ou dar provimento ao recurso da parte que per-
as indagações e as perguntas. deu, que foi prejudicada com aquela liminar, evidente-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem mente retoma-se à situação anterior. De modo que,
Santiago) _ Agora, às respostas. se a PETROBRAS não cobrou o imposto ou a contri-

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE _ buição exatamente em razão de decisão judicial, a re
versão dessa decisão judicial necessariamente impli-

Bom, eu trouxe comigo algumas pessoas da cará na reversão também da situação da relação jurí-
PETROBRAS responsáveis por algumas áreas, e vou

dico-comercial entre as empresas, porque o princípio

:~i~~:~:~,D:~::~~~~ep~uS~d~~~v~;~~-i-~~~~Á~ é de que ninguém trabalha de graça, e na exploração
da atividade econômica, necessariamente se tem o

que responda algumas dessas perguntas, principal- retorno, e não se pode pensar em retorno sem a
mente a parte de recolhimento da CIDE, da consciên- transferência de custos. Esse custo é extremamente
cia, como foi perguntado, se a PETROBRAS é consci- significativo e não teria nem sentido impedir a transfe-
ente de que vai ter de fazer o recolhimento. Depois rência. Então, respondendo à questão da liminar e de
passo às outras perguntas. sua importância, a PETROBRAS, a meu ver- descul-

O SR. RUY JORGE RODRIGUES PEREIRA pe-me o nobre Deputado -, não terá de pagar um
FILHO - Sr. Presidente, bom dia a todos. Esclarecen- centavo. Ela apenas terá, sim, de cobrar e, cobrado,
do as indagações do Deputado Nelson Bornier em re- recebido esse valor, ela então naturalmente, como
lação.,. sempre fez, repassará esse dinheiro. E gostaria ainda

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr. de acrescentar - provavelmente o senhor desconhe-
Presidente, pela ordem. Eu pediria que se identificas- ce isso - que a própria Secretaria da Receita Federal,
se com seu nome e sua posição na empresa para que exatamente tendo em vista essa questão de limina-
ficassem nas notas taquigráficas. res, já tem uma instrução normativa dizendo que no

O SR. RUY JORGE RODRIGUES PEREIRA caso não é exatamente a mesma situação porque tra-
FILHO - Pois não, Sr. Presidente. Eu entendi que o Sr. ta ali de substituição tributária. Não se trata, no caso
Carlos Ney já havia feito. Eu sou assessor do Presi- aqui de CIDE, de substituição tributária, como foi mui-
dente da PETROBRAS, meu nome é Ruy Jorge Ro- to bem referido, mas, na verdade, o núcleo dessa ins-
drigues Pereira Filho. Em relação, então, às liminares, trução normativa é no sentido de que, havendo deci-
gostaria de dizer que a liminar, ao contrário do que são judicial, liminar ou não liminar, determinando que

---- -- -- -----------------~------------------,---~--------------------------~---
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uma empresa deva agir dessa ou daquela maneira, a mérito julgado. Essa responsabilidade, eu, como Re-
reversão dessa decisão judicial levará a que a parte que ceita Federal, vou, sim, tributar à PETROBRAS. Eu
ou era contribuinte substituta, ou substituída, ou, então, entendo dessa forma. Se o senhor tiver alguma coisa
aquela parte a quem seriatransferido o ônus desse tri- ao contrário, o senhor me mostre. Aliás, Sr. Presiden-
buto, a ela deverá a Receita dirigir a cobrança. te, uma das questões aqui que nós vamos ter de en-

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr. trar com requerimento também na próxima é saber de
Presidente, pela ordem. todas essas contestações que a PETROBRAS entrou

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem contra essas liminares.
Santiago) - Pois não, Deputado. O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Eu Santiago) ~Hetorno a palavra ao Sr. Carlos Ney.
acho que a colocação do juiz da PETROBRAS... Pri- O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE-
meiro sabernél. realidade se ele... Ébom que fique re- Com relação a todos os recursos que a PETROBRAS
gistrado nas notas taquigráficas. O senhor participa entrou para cassar essas liminares, acredito que,
do jurídico da PETROBRAS dentro do quadro da através de ofício, esta CPI possa solicitá-los à
PETROBRAS ou é de empresa contratada? PETROBRAS e será respondida.

O SR. RUY· JORGE RODRIGUES PEREIRA O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Não
FILHO - Sr. Presidente, posso responder? há dúvida nenhuma de que vamos fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem O SR. CARLOS NEYMARTIN DE ANDRADE-
Santiago) - Pode. Eu gostaria de falar sobre a·Bahia. Na realidade, eu

O SR.RUY JORGE RODRIGUES PEREIRA vou responder quantoà REPLAN. A REPLAN é a mai-
FILHO - Como já foi esclarecido duas vezes, Depu- or refinaria do País. Tem um sem-número de bases
tado, êu sou empregado da PETROBRAS há 26 distribuidoras, bases secundárias, atuam todas as
anos. empresas. São Paulo e interior têm 50% do mercado

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Está brasileiro. Agora, talvez... A pergunta por que não foi
bem. Segundo, o senhor deixou bem claro... mais concentrado na Bahia, no Rio de Janeiro nós já

O SR. RUY JORGE RODRIGUES PEREIRA tivemos problemas até fins de 2001, e não temos
FILHO - Desculpe-me, Deputado, mais uma coisa: eu mais problemas hoje OU,se temos, sãomênores. Na
esqueci de respondera uma outra pergunta. Eu sou Bahia, se teve alguns problemas... Em termos de
advogado do quadro da empresa e, no momento, sou PETROBRAS, nós tivemos, no.passado, algumas Ii-
assessor do Presidente. minares na COPENE, em termos dê PPE, na época.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Muito Agora, acho que essa pergunta devia ser feita aos Ii-
obrigado. Acho que o senhor deixou muito claro, na minaristas, por que eles escolhem alguns lugares,
realidade. O senhor disse inclusive que a Receita Fe- concentrando, e realmente fica difícil para a
deral soltou agora instrução normativa, após o julga- PETROBRASresponder. Acreditamos nisto: é a maior
mento do mérito desses processos. Estou mereferin- f' . d "
do à pergunta que eu. fiz. Éque as empresas hoje, au- re inana, tem o maior merca o, tem o mE\lpr numero

de bases e ali é que estáhavendo uma concentração
torizadas. pela ANA até abril - foi dado aqui pelo Dr. muito forte. Sempre teve, m~s agora realmente está
Carlos Ney quandoesteve em nossa Subcomissão -,
eu tive oportunidade de encaminhá-Ias aqui. Só que, concentrado ali. Bom, vou pedir novamente ao Sr. Ruy
daquelas empresas, já há empresas que estão com para responder... Deixa ellfa~er um comentário sobre
sua inscrição suspensa pela Receita Federal e tam- a resistência da PETROBRAS em rela.ção... Ordem
bém pela p.rópria ANP, por força de já não existirem. judicial, até onde a genteenterJde,·é para ser cumpri-

da. O Gerente-Executivo. da PETROBRAS Rui· BerQuero· saber se essa instrução normativa diz quem
vai pagar essa dívida: essa empresa que já sumiu ou ford foi preso em setembro de. 2001 justamente em
a viúva, a população, através da PETROBRAS. Vai função de um problema de limJnar. Corn relação a ha-
cobrar de quem? Quem será cobrado? O senhor dei- beas corpus ou defesas, a PETROBRAStem toma-
xou bE;:m claro que não é substituição tributária, mas do diversas atitudes jurídicas de cassação de.efeti-
contribuição, e .lllssa contribuição é devida pela vo... Ações. APETROBRAS tem buscadotodo$os ór-
PETROBRAS. Eu tenho certeza de que essa instru- gãos do Governo, como aAGU j Secretaria daReceita
ção normativa jamaisfala ou argúi sobre essa condi- Federal, Procuradoria do Ministérjoda Fazenda, de
ção de que vai cobrar de quem de direito, depois do maneira que haja umaunião de forças em term.os das
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liminares. Eu vou pedir ao Ruy que comente sobre o
problema de habeas corpus.

O SR. RUY JORGE RODRIGUES PEREIRA
FILHO - Pois não. Gostaria primeiro de contestar,
data venia, a afirmação do Deputado Eduardo de
que se trata de prisão civil. Na verdade, trata-se de
desobediência a ordem judicial. Isso não é prisão ci
vil, isso é matéria penal, desculpe. Quanto à questão
do que a PETROBRAS faz, evidentemente, a
PETROBRAS é a contribuinte da CIDE. Isso não se
discute. O problema é que todas as vezes em que a
PETROBRAS vai a juízo, ou melhor, a grande maioria
das vezes em que a PETROBRAS vai a juízo para de
fender não a contribuição, porque ela é mera contribu
inte - quem há de defender a contribuição será a Re
ceita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional
-, mas a PETROBRAS defende seus interesses e a
boa ordem do processo judicial e a boa ordem do
mercado. Isso é de interesse vital para a
PETROBRAS, como agente nesse processo. Os juí
zes, então dizia, a grande maioria dos juízes indefere
o pedido de participação da PETROBRAS. Recor
re-se disso mas, na verdade, o tribunal tem mantido
essa decisão na maioria dos casos, ao que estou in
formado~ Bem, o que nós temos de todo modo feito é
exatamente porque os autores tomam o cuidado de
não incluir a PETROBRAS no pedido como parte,
mas apenas incluem a PETROBRAS no sentido de
que o juiz, dando a liminar, oficia à PETROBRAS de
terminando que ela faça isso, aquilo, aquilo outro.
Então, nesse sentido, a PETROBRAS não é parte; os
juízes, em maioria, têm decidido nesse sentido e os
tribunais têm mantido. Mas a PETROBRAS muitas
vezes é diretamente prejudicada por decisões judicia
is e, nesses casos, nós temos entrado com manda
dos de segurança e também com habeas corpus.
Curiosamente, por exemplo, há casos em que, na
mesma hora em que sabedores de que foi concedido
efeito suspensivo em agravo ou em mandado de se
gurança da decisão que concedeu a liminar, o juiz, há
casos até em que ele deu a sentença; em outros ca
sos, ele mudou um pouco a liminar, exatamente para
fazer com que aquela cassação perdesse o objeto. De
modo que estamos num baralho de cartas marcadas.
A PETROBHAS tem feito o possível e, diria até, me
permitam, muitas vezes, próximo do impossível para
defender seu interesse e, defendendo seu interesse,
tenho certeza, está defendendo o interesse público.
Quanto à questão da Procuradoria da Fazenda Na
cional, eu gostaria de também discordar dessa afir
mação de omissão da Procuradoria da Fazenda Na
cional, e gostaria de relatar a V.Exas. um fato, que é o

seguinte. É muito comum, apesar de completamente
irregular no plano processual, no Direito Processual,
na doutrina do Direito Processual, tendo em vista que
a todos é dado o direito de defesa, o juiz concede a li
minar e o advogado do autor retira os autos, irregular
mente, impedindo que a Procuradoria ou a
PETROBRAS tomem qualquer providência, exata
mente porque levar ao tribunal uma petição sem pro
vas, o tribunal naturalmente não pode decidir. E quem
é que tem cópia do processo? Só o advogado do au
tor. De modo que, com muita facilidade, alegar que há
omissão da Procuradoria ou da PETROBRAS isso,
na verdade, fere a verdade dos fatos; é uma injustiça
com todos os profissionais de ambas as entidades - o
órgão e a entidade -, que atuam nesse mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - O Sr. Carlos concluiu?

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
Em relação a processos de liminares de Shell e Esso,
como foi citado, a Esso teve, durante um período, limi
nar de PIS/COFINS, se não me falha a memória, em
1995; a Shell teve uma liminar de CIDE mas, dentro
do nosso entendimento, ela nunca usufruiu. Foi por
outros motivos, que acho que têm de ser perguntados
a ela. Ela não usufruiu em relação a ter o benefício de
CIDE, mas tinha lá uma liminar.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, não foi tudo respondi
do. O Sr. Carlos Ney fala sobre a venda de solventes
pela BR para as distribuidoras, que fazem adultera
ções e são conhecidas. Eu queria apenas contestar
dois pontos. Em primeiro lugar, há muitas controvérsi
as, porque, quanto à aplicação da prisão civil, como
foi colocada pelo jurídico da PETROBRAS, conheço
vários acórdãos da colocação sobre desobediência
dentro do âmbito da prisão civil que a gente pode tra
zer aqui para apreciação. O segundo ponto, o exem
plo que eu citei da Fazenda Nacional não foi nenhuma
contestação a pedido de liminar, não. Eu citei urna
ação da Esso transitada em julgado, e o trânsito em
julgado se deveu à falta de apelação da Fazenda Na
cional, com prejuízo que não é de 1 bilhão, como citou
o Deputado Nelson Bornier; mas de bilhões de reais.
Então, não estou sendo injusto, não; estou trazendo
um fato para ser apurado, cobrando a responsabilida
de da Fazenda Nacional, se for o caso. Não há aqui
conjecturas. Eu estou trazendo documentos, cópias
de ação, ação transitada, todos os moVimentos de
ações para poder mostrar que a Fazenda, sim, foi
omissa nesse caso. Então, comentários de que eu es
tou ou estaria ou não cometendo injustiça eu não ace
ito. Segundo ponto, quero dizer ao nobre Dr. Carlos
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Ney que, na relação de ações que nos foi entregue
não constavam essas ações da Essa e da Shell. Eu
não entendi porque a PETROBRAS, quando forne
ceu as ações, omitiu essas ações de relevância, sen
do que a Shell pode não estar usando a CIDE na reti
rada do produto da PETROBRAS, mas está usando a
CIDE para as remessas ao exterior. Isso está causan
do prejuízo de bilhões ao País também, e isso deveria
ser de conhecimento da PETROBRAS.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Vou pedir aqui para o Dr. Alípio - Alípio Ferreira, Ge
rente-Gerai de Comércio Interno da PETROBRAS...

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Deixa eu fazer mais um comentário. É o seguinte: o
solvente...

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - É
bom que essas pessoas que falem o senhor qualifi
que bem,· para ficar registrado nas notas taquigráfi
caso Que elas se identifiquem.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Eu estou qualificando, não é? Eu estou qualificando
todas as pessoas que estou pedindo para falar. Em
relação ao solvente, o senhor fez as perguntas aos
poucos. Eu estou ainda com perguntas. Eu não es
queci derespondersobre o solvente. Antes de passar
a palavra para o Alfpio, eu vou responder o solvente.
Que eu saiba, não existe liminar contra solvente, não
existe nenhulila liminar. Existem as empresas distri
buidoras...

O SR.DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Existe
liminar de volume. Existe, sim, tanto que faz parte do
meu... P()de até nãoser contra a PETROBRAS, pode
ser contra?Utras .ernpresas que vendem, mas .exis
tem, enão é ~ma, não:várias liminares determinando
aumentodevolumes.

O SR. CARLOS NEY MARTIN.DE ANDRADE 
O mer~pde sólvênte é um mercado que existe entre
as próprias ~istribLJidoras. Uma vende para a outra, elas
vendempar~asempresas, e a adulteração, uma parte
da aduk~rElçªo depróduto vem via solvente.

(N~~jdentifi~i:ldOl- Nobre Deputado...
O ~R.CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE

Eu .\lOU pl:l~l)ar entãp aqui a palavra ao Dr. Alípio Fer
reira,que~Gerenf13-Geral. de Comércio Interno do
Departarn~ntoqeMarketing da PETROBRAS.

O~R.>Al.íPI9FERREIRA PINTO JÚNIOR 
Deputado,proc~rar"ldo responder a pergunta acerca
da Ess()eda SheU,na verqade, a liminar da Esso foi
na primeiraleidePIS/COFINS, e o material encami-

nhado à Subcomissão não detalhava as liminares da
primeira lei. Poressa razão, a Esso não está incluída
no material. Mas a PEfROBRAS pode fazê-lo, pode
ser oficiado pela Comissão, encaminhar o detalha
mento de todas as liminares de PIS e COFINS da pri
meira lei, e certamente encaminhará à Comissão
constando todas as empresas que usufruíram desse
benefício. Com relação à Shell, a Shell não está rela
cionada porque a Shell. nunca apresentou à
PETROBRAS uma liminar para retirar produto com o
benefício fiscal, com evasão de divisas. Se porventu
ra ela teve uma alguma liminar por outro propósito, aí
eu. não.posso afirmar. Ela nunca usufruiu perante a
PETROBRAS, nunca apresentou à PETROBRAS
uma liminar para exclusão de CIDE na aquisição de
produtos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Só
para encerrar e contemplar, a liminar da Shell é de
2002, é a mesma vara, a SOa Vara Federal do Rio de
Janeiro, que foi citada no caso de urna liminar de uma
distribuidora. E pelo que havia sido falado. nesta Co
missão e foi dito aqui anteriormente, não sei por
quem, há o acompanhamento da PETROBRAS de
tUdo aquilo que se refere a esse tipode tributo e Iimi
n(;lres. Mesmo que a SheU não tivesse usado, seria
normal que a PETROBRAS tiVesse acompanhamen
to, não, tivesse conhecimento se. efetivamente está
fazendo o acompanhamento. Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado.Paulo.Rubem
Santiago) - Sr. Carlos, concluiu? (Pausa.)Deputado
Carlos Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr.
Presidente, primeiro, os representantes da
PETROBRAS.. Eu quero crerque aPETROBRAS tem
o maior interesse nesta CPI, porque a PETROBRAS
é quem desembolsa no final e tem que pagar todos
esses tributos a quem de devido, e essas liminares
estão sendo um verdadeiro câncer para a sociedade
brasileira como um todo. Agora, eu quero primeiro es
clarecer uma coisa. Eu vou fazer um requerimentoà
PETROBRAS pedinqo para. esclarecer o .• funciona
mentodas empresas distribuidoras, os TRRs epos
tos que, através de liminares sobre tributos para im
portantes... É importante que a PETROBRAS forneça
para esta Comissãoas pessoas, incluind? endereço e
telefone, dos seus representantes das áreas comerci
ai, operacional e financeira. A relação deverá incluir
não só as empresasc~m liminar em vigor, •. mas tam
bém que eventué:\is tenham sido cassadas.a partir de
1996. O que é isso? Nós temos informaçãode quehá
pessoas que estão indo à PETROBRAS e negociam;
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e acaba negociando para três quatro empresas. Nós
precisamos de todos os nomes das pessoas que ne
gociam com a PETROBRAS. Dessas pessoas, eu
quero da área comercial, da área operacional delas,
porque aí nós vamos· fazer um cruzamento dessas
pessoas. Porque nós vamos pegar tudo, todas as pes
soas que negociam com a PETROBRAS, que são
distribuidoras e TRRs que negociam. Então, nós pre
cisamos saber quem são essas pessoas, todas elas,
entendeu, que negociam direto com a PETROBRAS.
Nós precisamos sabem quer são essas pessoas que
negociam direto. Há a informação de que há pessoas
que estão negociando para três, quatro empresas.
Nós precisamos saber quem são essas pessoas,
para a gente fazer até... Além disso, pedimos informa
ção das contas bancárias e titular da qual têm sido
pagos os volumes vendidos sob universal. O que é
isso? Há uma necessidade de nós termos as contas
bancárias dessas empresas, até para saber também
se essas empresas que ganharam liminar, de repen
te, foi para a conta bancária dessas empresas ou se
foi para outras. Onde foi depositado isso? Então nós
precisamos saber para a gente ver o volume, enten
deu, o volume. Nós vamos precisar, porque a
PETROBRAS tem as contas bancárias dessas em
presas. Então nós vamos pedir, por requerimento, as
contas bancárias dessas empresas. (Pausa.) Esta é
uma pergunta bem direta: como se explica que uma
distribuidora recém-criada retire, sob liminar, no início
da sua atuação, com um volume de milhões de me
tros cúbicos? Isso pode ser creditado a quê? Se ela é
uma empresa nova, vai lá e tira milhões e milhões de
volume, onde ela bota essa gasolina? Se ela entra no
mercado agora e amanhã consegue uma liminar 
está o gráfico aí, nós vimos o gráfico - eu quero saber
onde se bota essa gasolina. Primeiro, se ela é uma
empresa pequena, tem um porte pequeno; então ela
deve ter a logística de tanques muito pequena. Só se
ela já estiver mancomunada com outras distribuido
ras, para estar botando em outros... Entendeu?
Alguns locais que ela possa, reservado ou... Enten
deu? Então é isso, distribuir para outros. Então eu
queria uma só, mais um pouco, isso... Como a
PETROBRAS vê isso? Uma empresa que entrou no
mercado agora, sem infra-estrutura nenhuma, conse
gue ter um volume... Onde ela estoca esse material?
Onde ela bota essa gasolina? Então era isso que que
ria saber. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Pela ordem, estão inscritos ainda neste
bloco o Deputado Sandro Matos e, em seguida, o
Deputado Miguel de Souza.

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - Sr. Pre
sidente, algumas das perguntas que iria fazer para o
Sr. Carlos eu já fiz. Agora, eu queria deixar o meu pro
testo: eu fiquei aqui indignado pela falta do Sr. Rogé
rio Almeida Manso, porque o mesmo, infelizmente, eu
acho que na Comissão, também, na Subcomissão de
Fiscalização e Controle marcou também e não foi.
Então eu acho que é de extrema importância a vinda
desse Diretor de Abastecimento da PETROBRAS
para que possamos realmente desenvolver mais o
trabalho da CPI, até porque minhas perguntas seriam
dirigidas a ele. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Com a palavra o Deputado Miguel de
Souza. (Pausa.) Não está no momento. Deputado Ma
uro Lopes.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Sr. Presi
dente, Sr. Relator Carlos Melles, Dr. Carlos Ney, as
minhas perguntas são as seguintes. Essa preocupa
ção toda aí o próprio SINDICOM já esclareceu, mas
eu queria saber se V.Exa. sabe qual o percentual... Do
total desse acúmulo de produto retirado que a
PETROBRAS manda para todas as distribuidoras, as
243, qual é o percentual retirado pelas multinacionais.
Eu estou vendo uma preocupação muito grande aqui
com as pequenas porque, pela declaração do
SINDICOM, o SINDICOM retira 99% das empresas
associadas a ele - 99%; o resto dá 1%. Eu queria sa
ber se realmente confirma isso aí. Segundo, se tem
conhecimento das liminares da Shell e da Esso para
não recolherem a CIDE, que realmente conseguiram,
para não recolherem a CIDE; se isso é verdadeiro so
bre o roya/ties, ou seja, o lucro que é remetido ao ex
terior, para as suas sedes, não recolhendo a CIDE so
bre esses produtos. Então, é claro que seria o caso de
ele recolher, do total que ele retira, para depois então
remeter o lucro, já retirada a CIDE. A informação que
eu tenho é que eies conseguiram uma liminar para
não recolher CIDE sobre essa parte encaminhada de
lucro ao exterior. E depois, se tem conhecimento se o
tratamento é igualitário, ou seja, igual para todas as
distribuidoras, quanto ao faturamento, porque tam
bém chegou ao meu conhecimento que, para as mul
tinacionais, existe um faturamento com prazo de trinta
dias e as pequenas terão que pagar antecipadamen
te; paga antecipado para depois bombear. E também
se tem conhecimento de que a PETROBRAS está
exigindo das pequenas distribuidoras a troca das tu
bulações de PVC por aço, mas, após essa troca, tam
bém quer trocar ou modificar o contrato, quer dizer,
quer a alteração de contrato sendo que, na realidade,
muitos contratos têm vencimento até em 2010. Ela
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está exigindo troca de contrato e eu tenho impressão poder assinar hoje, para encaminhar à PETROBRAS.
de que isso não tem nada a ver, é apenas troca de Mas quero avisar que todos aqueles que estão vindo
material, de equipamento. Então essas são as minhas aqui hoje terão... Depois da nossa avaliação, podere-
perguntas. mos convocá-los a estarem aqui presentes. Vamos

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Pela ordem, passar às respostas. Mais um, mais um. Então, para
Sr. Presidente. facilitar... Deputado Dilceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO -Sr.
na) - Pela ordem, Deputado Bassuma. Presidente, Sr. Relator, Sr. Carlos Ney, na sua expla-

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Sr. Presidente, nação, o senhor afirmou que existem algumas Iimina-
depois da fala do Deputado Sandro Matos, eu tam~ res, ou uma liminar, pelo menos, que determina à

PETROBRAS fazer contrato com uma determinadabém estou me sentindo não muito à vontade. Eu que-
ria fazer uma pergunta nesta questão de ordem a empresa. A gente gostaria ql)e essa empresa, ou es-
V.Exa., porque esta é uma CPI e ela tem um papel im- sas empresas, fossem citadas, Nós precisamos saber

o nome dessa empresa que solicitou essa liminar
portante. A sociedade toda espera que a gente vá obrigando a PETROBRASa fazer os contratos. Por-
aprofuhdar realmente e ter soluções, não só pales- que a PETROBRAS, tendo clientes tradicionais, que
tra·s, en·f,·m. Agora, neste momento inicial, eu c.oncor-

têm contratos, cotas e liminares, a preferência de
do com V.Exa. que não é convocado ninguém, estão atendimento é para os cotistas de liminares de acordo
sel)doconvidados. Então, a CPI está sendo até bas-

com o volume de retirada, como foi exposto pelo gráfi-
tante elegante. Então eu quero fazer uma pergunta a co. Onde essas distribuidoras que retiram um volume
V.Exa.: qual é a justificativa que foi dada a V.Exa., muito maior no período em que elas têm liminares,
como Presidente da CPI, da não-vinda do Diretor Ro- onde elas estariam estocando esse produto? porque
gério Manso na manhãde hoje? Qual é omotivo que ele é em volume até superior ao mercado. A última
impediua sua vinda a esta CPI hoje? pergunta: se todos os advogados que contestam, que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana) defendem as liminares, são funcionários da
- A justificativa é que tinha uma reunião de diretoria, e PETROBRAS ou se a PETROBRAS delega para es-
ele tinha que participar dessa reunião de diretoria. critórios especializados alguma defesa dessas limi-

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Então eu que- nares. Obrigado.
ria pedir a V.Exa., como Presidente, que fizesse um O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
questionamento à PETROBRAS, que eu considero a na) - A resposta.
PETROBRAS uma empresa séria, não está, para O SR. CARLOS NEY MARTIN DEANDRADE-
mim, até agora... No momento, a PETROBRAS está A primeira, do Deputado Carlos Santana, comrela-
fora de qualquer suspeição de envolvimento com o ção às contas bancárias do requerimento, eu quero
crime que envolve a questão dos combustíveis, mas informar o seguinte: a PETROB.RAS não tem as con-
essa decisão de priorizar uma reunião de diretoria da tas bancárias dessas distribuidoras. Pode ter de uma
PETROBRASem relação à vinda aqui não acho que ou outra, onde a gente tenha deVOlvido dinheiro por
foi correta. Acho queV.Exa... Eu quero que meus pa- cassação de liminar, mas não tem a relação. Na reali-
res concordem com isso e manifestem isso. Nós não dade, o circuito é deles paranós. Para onde vai o pro-
sentimos isso Não foi uma posição política correta e duto? Eu acho que isso responde duas perguntas. Na
muito menos Ela desvaloriza e menospreza o papel realidade, até onde a gente tem conhecimento, a
desta Comissão, que é muito sério para os interesses PETROI3RAS tem que bombear para uma base. A
da PETROBRASe do Brasil. PETROBRAS bombeia da refinaria para uma base. A

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- PETROBRASentregano ponto "a" da refinaria, que é
na) - Só quero afirmar ao nobre Deputado que nós, um ponto locado da refinaria, e essas distribuidoras
usando as suas próprias palavras, estamos num mo- ou elas têm as suas bases ou têm arrendamento de
mento.elégante, Mas quero afirmar que nós vamos espaço; têm outra distribuidora que tenha base, ou
perdera elegância,.que nós vamos começar a convo- ela retira dessa distribuidora .• e. leva para· uma outra
car, convocar. Então, todos aqueles que estão vindo base. É o máximo que a gente consegue. Quer dizer,
aqui podem....E aí já há requerimentos de convoca- tem...
ção. Então; é outra história, outro momento. Então, O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
nós vamoS fazer essa reclamação, uma reclamação na) - Só para ajudar. No Rio de Janeiro, bombeia
por escrito. Já peço à Secretaria que prepare para eu para onde?
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o SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
A PETROBRAS bombeia para as bases que estão in
terligadas à refinaria. As liminaristas... Se nós pegar
mos um exemplo que está ocorrendo justamente
hoje, em São Paulo, tem uma empresa que está com
uma liminar e ela não tem... Tem a Álamo e tem a Gi
anpetro. Elas estão com uma liminar para retirada do
produto, mas não têm o local onde retirar. Ontem pela
manhã, era para retirar na base da Bremen, às 10 ho
ras da manhã. Ao meio-dia, era na base da BR. A
PETROBRAS não tem ingerência na base de outra
distribuidora. Tem que ter uma acerto com a outra dis
tribuidora para a PETROBRAS bombear, . porque
quem abre a válvula é o dono da base. A
PETROBRAS não pode bombear se a válvula não es
tiver aberta. Então, não adianta mandar uma ação ju
dicial para cima da PETROBRAS porque eu não con
sigo... Ontem... E nós estamos lá com o oficial de jus
tiça querendo saber quem é que ordena o bombeio, e
foram dados os nomes. Têm que ser dados os nomes.
Tem que ser cumprido, né? Foram dados os nomes
de duas pessoas. Um deles foi o meu, e o outro é o
gerente executivo da área de refino da PETROBRAS.
De maneira que a PETROBRAS vai ser obrigada a
bombear, mas a PETROBRAS não pode bombear. A
válvula vai estar fechada, de qualquer outra distribui
dora. Se nós bombearmos, vamos causar um dano
ambiental, porque é impossível, vai estourar. Então,
não tem condição. O que ocorre é isso. Acaba o pro
duto indo para uma distribuidora. Ela tem contrato de
cessão de espaço com algum liminarista, e ali é feito
um carregamento para uma outra base, ou daquela
base mesmo ela passa a entregar o produto. Muitas
dessas distribuidoras não têm postos, não têm postos
revendedores. Elas têm... São só distribuidoras, elas
revendem. Hoje é permitido, pela ANP, a revenda en
tre distribuidoras. Então, você tem isso. Alguém com
pra de uma distribuidora liminarista, vende para posto
de bandeira branca, vende... Então, tem diversas for
mas de eles agirem, né? Quanto é do SINDICOM? O
SINDICOM tem 75%do mercado, não é 99%. Eu gos
taria que o senhor repetisse as perguntas, se o se
nhor pudesse, por favor. O SINDICOM tem 75% do
mercado.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - O
SINDICOM declarou que era 1999.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Não, não tem. O SINDICOM é composto...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES- Setenta
e cinco.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
São 10ou 11 empresas, né? Etem 75% do mercado, tá?

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - E se tem
conhecimento também dessa...

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
Veja só. Na realidade, as liminares, elas fazem efeito,
pelo que a gente percebe, tanto no SINDICOM quan
to nas distribuidoras regionais. Tem distribuidoras re
gionais pequenas que têm seu mercado, não atuam
com liminares, e que estão sendo prejudicadas. Eu di
ria até que quem acaba... Uma parte que é prejudica
da é o SINDICOM, e uma parte sãoessas distribuido
ras pequenas. Essas distribuidoras pequenas, o gran
de problema é que elas podem até não vir a sobrevi
ver, o que é muito ruim para o mercado, para uma
competição, para a criação de competição, que é o
objetivo do mercado aberto.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Com re
ferência agora à liminar, exatamente para que elas
não recolham a CIDE sobre raya/ties, ou seja, a parte
que eles encaminham para o exterior. Então, eles de
duzem uma parte dessa quantidade retirada, eles não
pagam a CIDE e mandam... Não recolhem a CIDE. O
senhor tem conhecimento dessa liminar da Shell e da
Essa?

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
A gente comentou, né? O Alipio comentou aqui na
resposta, mas a forma como é feita eu não sei. Aí, te
ria que perguntar para a Shell.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Muito
bem. E, com referência ao tratamento, de informação
também...

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Faturamento igual, 30 dias, não é isso?

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Um, 30
dias; as outras não, têm que pagar antecipado...
Como é que é isso?

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Veja só o seguinte: nós não temos o prazo de paga
mento de 30 dias. Nós temos prazos de pagamento.
Agora...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - As em
presas do SINDICOM têm um prazo?

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
Não. As empresas doSINDICOM e outras empresas,
inclusive empresas pequenas, regionais, mas depen
de de uma análise de crédito da PETROBRAS. O de
partamento financeiro...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES -Cadas
tro, cadastro.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE ~

Não. Não é só cadastro, mas de uma análise e de ga
rantias que essas empresas podem fornecer. É o que
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sustenta. Porque análise de crédito é uma coisa alta
mente financeira e comercial.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - É uma
questão comercial. Tá certo.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Quer dizer, onde vou correr o risco ou não. Eu tenho
dito o seguinte...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Entendi.
O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE

Eu tenho dito o seguinte: a PETROBRAS, à medida
em que o mercado está abrindo, nós temos que
aprender a correr um risco maior porque, na realida
de, na medida em que a competição vier acontecen
do, eu vou ter de correr um risco maior, e o risco de
não receber, o que é complicado, não é?

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Com re
ferênCia à. ..

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Mas é altamente comercial; financeiro e comercial.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Não.
Sei, seL ..

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Mas não existe o prazo de 30 dias. Para alguns produ
tos pode existir.

aSA. DEPUTADO MAURO LOPES - Está en
tendido. Não temtratamento diferenciado. É questão
comercial para todos.

O SR. CARLOS NEYMARTIN DE ANDRADE
Olha, depende da taxa de juros. Muitas vezes, nós es-
tamos corntaxas de juros altas em relação .

O SR, DEPUTADO MAURO LOPES- 810 prazo.
O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE

A PETROBRAS não é banco. A PETROBRAS vende
produto.E diversas distribuidoras solicitam uma dimi
nuição do prazo de pagamento...

O SA. DEPUTADO MAURO LOPES - ...para
diminuir o custo.

OSB. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
... par<;i.dlminuirocustodelas, porque eu não sou ban
co. Nós atingimos níveis... Aí, quando as taxas de ju
ros atihg7m níveis altíssimos, nós vamos para pata
mares que eles nem querem. Eles vão...

O $R. DEPUTADO MAURO LOPES - Sem
dúvida.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Onde eles vão pegar dinheiro, eu não sei.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - A últi
ma pergunta é a seguinte: com referência... É claro
que éalé questão de segurança substituir tubula
ção de PVC ..

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Os juros.... Só uma coisinha. O juro é igual para as
empresas, tá?

OSR. DEPUTADO MAURO LOPES - Ah, sim.
O tratamento é igual.

O SR. CARLOS NEY MARTIN OE ANDRADE
- Mas veja, em relação ao tratamento, é bom que fi
que claro que, na medida em que o mercado abre, o
mercado está... Agente... Nós estamos com um ano
e meio, cOm todos os percalços que nós estamos
tendode mercado aberto, naturalmente vão ter con
dições diferentes entre o tratamento comercial e o
que agente dá...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - É a or
dem de grandeza de cada empresa, talvez. Grande
za, que eu falo ...

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
- É, né? Não, veja... Agora, nada absurdo, que não
possa...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Patrimô
nio...

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
...nada absurdo, que não possa ser uma coisa... Veja,
a gente não quer proteger nenhuma empresa.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Então,
não há essa pretensão. Está certo. E a última é o se
guinte:· eu acho que é questão de segurança trocar a
tubulação de PVC por aço. Tudo bem, correto. Mas
isso está implicando também em quebra decontrato e
exigindo novos contratos. Com isso, tem tl"azido preju
ízos para algumas empresas.

O SR. CARLOS NEY MARTINDE ANDRADE
Eu vou pedir ao Dr. Alipio, que já se identificou anteri
ormente, para responder.

O SR.. ALIPIO FERREIRA PINTO JÚNIOR 
Nobre Deputado, com relação à troca de tubulação de
polietileno de alta densidade, ela está acontecendo
justamente p()ruma q\Jestão de segurança. Ao longo
do tempo, a PETROBRAS vem aperfeiçoando a boa
técnica, sua techologia,e, hoje em dia, não é mais
admissível a gente continuar praticando o forneci
mento de produtos através dessas linhas. Por ques
tão de segurança, é melhor substituí-Ias por aço car
bono. O que já foi admissível um dia, hoje em dia não
é mais. Então, a PETROBRAS notificou as companhi
as que elas precisam substituir a tubulação por tubu
lação de maior segurança para população, enfim, e
ao meio ambiente. Ocorre que os contratos anteriores
dessas interligações, eles eram muito claros quanto a
sua extinção.caso a interligação fosse interrompida
por razão técnica ou de força maior. Então, no ato...
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O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Tem isso O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE-
no contrato? Eu citei aqui um contrato, uma liminar para a

O SR. ALlPIO FERREIRA PINTO JÚNIOR - PETROBRAS assinar o contrato. Eu tenho inclusive
Tem, tem isso muito claro no contrato. Então, esse os documentos, eu vou passar aqui à Presidência da
contrato, ele foi extinto no momento em que o forneci- CPI, de maneira que tenham aí até como processou,
mento por essa linha deixou de acontecer por uma né? Na realidade, é uma parte resumida, mas que dá
questão de meio ambiente e segurança. Então, a para ter uma noção perfeita onde nós tivemos aí um
PETROBRAS chamou essas companhias e apresen- contrato. O nome da empresa é Ubinan, no Espírito
tou às companhias um novo instrumento que a Santo. Na hora em que ela perdeu... Volto a frisar: na
PETROBRAS tem, aprovado pela sua diretoria, que hora em que ela perdeu a liminar do tributo, ela não se
reza, que vai servir de instrumento para autorizar in- interessou mais em assinar o contrato. Nós tínhamos
terligações de qualquer outra companhia que queira assinado o contrato, enviado para ela, e ela mandou
se interligar à PETROBRAS. Então, na verdade, hou- requerimento dizendo que não tinha mais interesse.
ve um aperfeiçoamento também do instrumento que Todos os advogados da PETROBRAS são contrata-
autoriza a interligação da PETROBRAS, e esse ins- dos da PETROBRAS. A PETROBRAS utiliza escritó-
trumento aperfeiçoado é que está sendo oferecido às rios de advocacia. Eu estou falando de uma maneira
companhias para nova interligação, indistintamente, geral, não no caso de liminares, mas de uma maneira
sem discriminação. geral. A PETROBRAS utiliza escritórios de advocacia

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES- Apenas para dar·um suporte inclusive às demandas existen-
um exemplo. Se a companhia, uma empresa, tem o teso Eu não sei se nos casos... Nós temos, sim, escri-
contrato até 2010... Tinha que trocar essa tubulação. tórios contratados. Eu vou pedir ao Ruy Jorge para ci-
Trocou tubulação, implica em novo contrato. Vocês tar quais são os contratos que nós temos com escritó

rios de advocacia para liminares.
cumprem para que o novo contrato também possa ir O SR. RUY JORGE RODRIGUES PEREIRA
até 2010, por exemplo?

O SR. ALIPIO FERREIRA PINTO JÚNIOR _ FILHO - Sr. Presidente, eu, de cabeça, não sei todos.
Não, absolutamente não. Da mesma forma que a tec- O problema é que, naturalmente, uma empresa há de
nologia se aperfeiçoa, a PETROBRAS também vem ter seus escritórios nos lugares onde tem maior de-

manda comercial. Então, é natural nessa linha que,
aperfeiçoando as suas práticas comerciais, na medi-
da em que o mercado vai evoluindo. Então, o novo ins- muitas vezes, até provavelmente escolhido, os auto-
trumento contratual da PETROBRAS não tem um res dessas ações entrem em locais onde a

PETROBRAS não tem escritório e, portanto, não tem
prazo definido de 10, 12 anos. Ele tem um prazo muito advogado. Principalmente para esses casbs, mas
menor. Aí, ele será sempre renovado, caso a empresa também para o acompanhamento em geral das
continue tendo um relacionamento com a ações específicas de liminar, nós temos contratado o
PETROBRAS compatível com as boas práticas de escritório Hoffman e (ininteligível), se não me engano,
mercado. que é um escritório que tem tido atuação nacional.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Bem, é Também o Dr. Alcides Jorge Costa, o jurista famoso
que eu estava entendendo que às vezes é uma mane- brasileiro, de São Paulo, é nosso contratado para al-
ira de dificultar essas pequenas empresas. Porque gumas questões específicas. O Tozini e Freire tam-
ele tinha um contrato, depois atendeu exigência, tro- bém já foi contratado, não sei se em caráter perma-
cou tubulação e vai fazer novo contrato? É diminuído, nente, mas presta serviços à PETROBRAS. E, como
talvez, aquele prazo dele, para ir diminuindo, para aí o Dr. Carlos Ney disse, naturalmente, à medida em
ele ir saindo do mercado. Talvez. Esse era o meu pen- que o serviço jurídico da PETROBRAS é limitado em
samento. termos de número de empregados, necessariamente,

O SR. ALIPIO FERREIRA PINTO JÚNIOR '- seja porque era em um local em que nós não temos
Absolutamente, não há nenhum interesse em tirar ne- escritório, seja porque demanda uma articulação que
nhuma empresa do mercado, Deputado. É que o ins- vai além da capacidade, digamos assim, imediata de
trumento, ele é novo, ele está aperfeiçoado e ele está uma estatal, nós então contratamos alguns escritóri-
sendo oferecido a todas empresas que queiram se in- os de advocacia.
terligar. O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- É, pela lista de todas as liminares que nós entrega-
na) - Sr. Carlos. mos aí, de todas as liminares, tanto do passado quan-
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to do presente, nós podemos ver o seguinte. As limi
nares - eu não tinha citado - as liminares podem ser
num determinado Estado. Nós tivemos exemplos no
Maranhão para ser cumprida em São Paulo; em Fri
burgo, para ser cumprida no Rio de Janeiro; em Angra
dos Reis, para ser cumprida em diversos locais do
País. Então, em Angra dos Reis, onde não tem, até
pelo nosso conhecimento, nenhuma filial dessas em
presas... Pode ter de uma ou outra, mas não de 17
empresas, como nós já tivemos liminares. Eu estou
passando aqui o que eu citei, que é o processo, onde
tem aqui a liminar solicitando à PETROBRAS o cum
primento. Naturalmente, isso demandou um tempo,
porque foi uma situação muito difícil para a
PETROBRAS ter uma ingerência sobre um meio co
merciaI, a obrigação de assinar um contrato por uma
ordem judicial. Nós nunca tínhamos nos deparado
quanto a isso, e demorou algum tempo de rnaneira
que a gente até viesse a assinar o contrato, mas foi
assinado, .e a empresa tinha perdido, como eu disse,
e deixou. de assinar o contrato. Eu respondi a todas?

O SFt PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago)- Ess~s telefqnes urg~ntes. (Risos.) Não
era distribuidora. e nem TRR. Pela ordem, o Deputado
Luciano Zica. Em seguida, este Deputado, o Depu
tado Eliseu Padilha e, podim, o D;pputado Bassuma.

O SR. DEPt:JTADO LUCIANOZICA - Sr. Presi
dente, Sras. e.Srs. Deputados, •primeiro, eu gostaria
de manifestar aqui uma preocupação muito grave.
Nós assistimos, nos últimos dois dias, manifestações
do atuél,1 GoVerno frente.à questão. dos preços.dos
combustíveis·- pê3.ra mim, manifestações equivoca
das. Primeiro, porque o atual Governo, até agora, vem
incidindo. no mesmo erro do Governo anterior ao não
tomar, pão fazer a lição de casa. Nós temos aí uma
série de providências que deveriam ser tomadas para
organizar o mercê3.do que o Governo passado, duran
te oito anos, não tomou e o atuê3.1, nesses quatro me
ses, tambémaindê3. não tomou. É. com tristeza que eu
falo isso,porqueeu spuum Deputado da basegover
nista com uma militância muito fottenessa área, e te
nho procurado sugerir in içiê3.tivas, por exemplo, na
questão do debê3.teem torno do prí3çofinal ao consu
midor. Infelizmente, háumê3. série de medidas que de
sorganizaram o mercado. A questão das liminares...
Eu estou aqui com uma lista de Juizes contumazes,
concedentes de liminares, com muitas manobras, al
gumas que eventualmente tomam o cuidado de colo
caro depósitodo valor questionado, no entanto sem a
garantia de que o depósitp vai chegar ao devido lugar.
Então, é urna lista de juizes que eu já fiz um requeri
mentoconvidando, num primeiro momento, para

comparecer aqui. No entanto, há uma inidativa, que é
a regulamentação da Emenda 33, que propõe a unifi
cação da alíquota do ICMS, que eliminaria boa parte
dessas liminares ou das viagens virtuais e da fraude,
e o Governo, até agora... Nós estamos fazendo um
esforço e não conseguimos encontrar eco no Gover
no para encontrara solução. A segunda questão, que
eu tenho debatido desde 2001, critiquei muito o Go
verno Fernando Henrique Cardoso por não ter feito e,
infelizmente, o atual Governo também não deu pas
sos consistentes ainda na consolidação, é a questão
da ação declaratória .de inconstitucionalidade da
CIDE e do PIS/COFINS. Então, são questões que eu
quero deixê3.r. Eu acho que não ê com bravatas que
nós vamos fazer o mercado funcionar de forma corre
ta. Não adianta fazer ameaças. Nós sabemos que o
crime organizado, .. principalmente, não se assusta
com ameaças; se assusta com ações concretas.
Então, nós temos que corrigir esse rumo. E faço isso
com tristeza, porque é o meu Governo. A outra ques
tão que eu queria colocar, e aí entrando nesse debate
da questão da compra dos produtos, há· momentos
em que o mercado clandestino ou sustentado porlimi
nares chega a mais da metade do mercado brasileiro;
em que os 75%ditosqueoSINDICOMtem caem
para menos da metade em função da indústria das Ii
minares. E aqui estão... Já fiz um requerim~nto, solici
tê3.ndo a chamada desses juizes. Não que acho que
eles sejam culpados, mas acredito que e~es precisam
nos explicar que interpretação da lei está sendo fe~a

para que nós possamos mudar. É interessante que...
A lei prevê uma determinê3.da· regra. Há juizes que
cumprem do jeito que nós interpretê3.mos correto; há
outros que não. Precisàmosver quais os que estão
certos e errados para a gente mudar. Isso é funda
mentaI. A outra questão é cotn relação... Hoje, há du
zentas e poucasdistribuidoras. Acredito que não haja
mais de 50 funcionando com uma certa regularida
de...

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Cento e cinqüenta.

O SR. DEPUTADO. LUCIANO ZICA - Cento e
cinqüenta funcionando, mas grande parte delas não
tem postos, não tem depósitos. Às vezes, funcionam
com um telefone celular numa perua Kombi em beira
de estrada. Agora, e eu queria até que o Sr. Carlos
Ney, se puder, confirme para nós, háas que sobrevi
vem de alugar espaços para depositar o produto re
sultado das liminares, ou até às vezes de roubo de
carga. Eu sei, por exemplo, que a refinaria de Manl;jui
nhos é inviável do ponto de. vista da sua escala de
produção, e acaba sendo hoje um espaço para depó-
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sito de produtos resultantes de compra por liminares.
Há, por exemplo, na região da BAPLAN - Base do
Planalto Paulista, de Paulínia -, a empresa Transo,
que possui, dentro do seu condomínio, mais de vinte
empresas que pagam aluguel de tancagem para ar
mazenar esses produtos. Então, acredito que tenha
mos de estabelecer regras mais rígidas e claras de
funcionamento. Vejo que é criminoso se ter permitido
o funcionamento dessas linhas de PVC ligando a refi
naria de Paulínia às bases. Eu não sabia que era des
se jeito. Se eu soubesse, teria denunciado há três
anos, quando tudo começou. Funcionou durante três
anos bombeando em tubos de PVC! Isso é absoluta
mente criminoso! A ANP foi criminosa, porque é o pa
pei dela é fiscalizar, ao ter autorizado esse tipo de coi
sa. Está na Lei n° 9.478 que é função dela fiscalizar a
indústria do petróleo, desde a prospecção até o con
sumo final, e ela não fiscalizou e permitiu um absurdo
desses! Então, temos de tomar providências no senti
do de resolver as questões legislativas. Acho que esta
CPI precisa superar esta fase que estamos fazendo
agora para depois fazer diligências, mas, principal
mente, convocar os agentes que estão nas diversas
pontas. Sobre as empresas hoje vinculadas ao
SINDICOM, tenho algumas preocupações importan
tes. Há acusações, que eu gostaria de ver esclareci
das, de que muitas delas patrocinam liminares atra
vés de pequenas distribuidoras e se beneficiam. Há
empresas que compram produtos de liminaristas para
distribuir para seus postos. Essa é uma ponta que te
remos de pegar, como teremos de pegar o roteiro dos
solventes, como temos que pegar uma série de ou
tras questões que teremos de ir para a rua para pegar.
Há outra questão que quero enfatizar de novo. Vi nos
jornais de ontem a notícia de que o Grupo Sonar de
supermercados, uma rede de Portugal, vai investir 12
milhões, em São Paulo e em outros Estados, na cons
trução de postos nos supermercados. É urna coisa
que não é ilegal, porque a lei abre a brecha para fazer
a compensação do ICMS, mas é um estímulo à fraude
e ao crime num mercado que não terá condições de
acabar com os postos de gasolina e dizer que, daqui
para frente, quem vai abastecer o mercado são os su
permercados, até porque não é viável esse tipo de
negócio. Eles estão nos grandes centros com essas
operações. Agora, até quando vão continuar? Existe
a possibilidade, a não ser no crime, de um comercian
te sério competir com a rede Sonar, que deduz do
ICMS de outras mercadorias a parte relativa ao ICMS
dos combustíveis? Não tem sentido. É absurdo que
uma empresa vinculada ao SINDICOM faça parte de
uma armação dessas com uma rede de supermerca-

dos. Então, precisamos esclarecer esse conjunto de
questões, além de tomar providências. Estou aqui
com requerimento propondo urgência urgentíssima
para o projeto de lei que regulamenta a questão do
ICMS, e estamos encontrando dificuldades em colher
assinaturas. O PFL está anunciando aos brados, pela
imprensa, que é contra a unificação das alíquotas do
ICMS, o que é um estímulo à fraude. Temos de buscar
resolver essas questões. A única questão que eu dei
xo é com relação às bases de depósitos, se procede
essa informação de que a refinaria de Manguinhos
hoje é um depósito de produto de liminares, se há
essa concentração em tancagem de uma distribuido
ra que não tem postos, ou que tem poucos postos, no
armazenamento de várias Iiminaristas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Tem a palavra o Sr. Carlos Ney Martin de
Andrade.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE
Acho que, enquanto se tenta resolver as questões le
gislativas de ordenação, existe uma forma que pode
ria vir a ajudar. Uma liminar poderia vir com a
PETROBRAS recolhendo tributo numa conta judicial,
porque aí o tributo estaria... Realmente, dentro de
uma conta, se saberia que está recolhido e, depois do
julgamento, se dá o destino devido. Hoje, o que já
aconteceu, a PETROBRAS obteve uma liminar e foi
concedida pelo juiz a opção de ser recolhido pelo limi
narista nUma conta judicial, e não se sabe o que
aconteceu. Na hora em que se tenha... A
PETROBRAS não tem acesso a essa informação,
mas na hora em que tivermos a PETROBRAS reco
lhendo numa conta judicial, esse problema estaria
bastante sanado, até ser resolvido de uma vez por to
das, através de uma questão legislativa. Não temos
conhecimento em relação à base, porque só bombea
mos da refinaria para as bases que são indicadas, ou
que os liminaristas detêm a operação ou nas bases
indicadas por eles. Não temos conhecimento, a pos
teriori, do que acontece, para onde vai. Não sei se
respondi tudo. Acho que sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Tem a palavra o nobre Deputado Paulo Rubem
Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Sr. Presidente, Deputado Carlos Santa
na; Sr. Relator, Deputado Carlos Melles; Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, quero corroborar as preocu
pações do Deputado Bassuma e me somar aos que
pretendem a aprovação de um requerimento para a
convocação do Sr. Rogério Manso. Alguns de nós já
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passamos por outras CPls, e temos assistido a essa
postura reiterada de algumas autoridades ou repre
sentantes de empresas que vêm apresentando, para
se evadirem dos depoimentos, desculpas muito pou
co convincentes. Fomos mansos até agora, masva
mos optar pela convocação do Sr. Rogério Manso, já
que um dos colegas nos reportava há poucos minutos
que, diante de um pedido da Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, ele declinou da presença
também com uma outra argumentação. É prerrOgati
va da CPI a convocação, e até em outras oportunida
des algumas CPls neste País já levaram pessoas a
depoimento por decisão judicial. Creio que não preci
sar~mos recorrer judicialmente para que venha.o Sr.
Rogério Manso depor, sob vara, nesta CPI. Já que
não foi· àCFFC e não veio, como respeitosamente e
querendo contribuir o f~z o Sr. Carlos Ney, nós optare
mos pela convocação do Sr. Rogério Manso. Em se
gundolugar, .infelizmente, não é privilégio da
PETROBRAS conviVercom o que os auditores fiscais
chamam de empresas cometas: aquelas quesurgem,
acumulam créditos tributários ou comerciaHzam com
liminarese depois desaparecem. Emoutrasoportuni
dades. em outras CPls já ocorridas no País, aqui e
nos Estados, ficouevidente que a constituição de pe
quenas empresas no setor de combustíveis, no setor
atacadista, de material de construçãO, de. produtos
alimentícios, em geral, tem representado uma estra
tégiado crime or!;Janizado, que inicialmente se utiliza
de pessoas humildes - sócios, laranjas, acerolas, fan
tasmas.. - e, em. curto espaço de tempo, acumulam
créditos. Em quase todas as oportunidades em que
operaram no setor de9ombustíveis, o fizerammedi
ante procedimentos triangulares. Na CPI no Estado
de Pernambuco, flagramos uma transportadora re
vendedora Tetalhista que se beneficiou de liminar e,
automaticamente,.ao dispor desse benefício,. passou
a comercializardir~tonão com seus consumidores fi
nais, mas com distribuidoras. Outros casos .também
foram flagrados.. Há Uma razão básica para que isso
possa oc<mere yai exigir .desta CPI uma açãointen
sa. Refiro-meàlegisla~ã? do.cadastro mercantil das
empresa.s.. Qutro aspeçtofundamental que ml?recerá
ser investigado ép quefoirelatado pelo Sr. Carlos:
pequenasdistribuidor~s que se credenciam na ANP
e,d~ iml?diato,~ntr~mno mercado com um pequeno
volume de retirad~.d~ comQustívei~.. Depois, rnedian
te Iimin~re~, saltam. hipoteticamente - não .sei .se os
ntJm~ro~foramess~s-de400 metros cúbicos para
40 m.il metros CÚiJiCos.. Eyidentemente, há casos no
Bra~i1c()J"ll indíci?sd~. qu~ essa súbita expansão,
quando não ételegqiada por outras distribuidoras,

tem esse capital oriundo da lavagem de dinheiro. Já
há casos no País, investigados por ações conjuntas
da Procuradoria da RePublica e da Polícia Federal,
que indicam, e como a nossa legislação de cadastro
mercantil não faz qualquer exigência a que se com
prove a procedência do capital da empresa, o que te
mos assistido é à constituição de .pequenas empre
sas no setor atacadista, no setor de combustíveis, de
material de construção, de alimentos, de material de
limpeza, que se constituem.para dar leglalidade à la
vagem de dinheiro. Isso exige de nós uma ação con
tundente para que esta CPI também possa, desdejá,
Deputado Carlos Santana, constituir-se internamente
com grupos de trabalho que, junto à Consultoria Le
gislativa, possam apontar reformulações na legisla
ção, de modo a endurecermos ou fecharmostodas as
brechas que hoje permitem esse trânsito de empre
sas no mercado, formando fortunas em curtíssimo es
paço de tempo.Nós acompanhamos casos - e eu vi
aqui nas mãos do Deputado Luciano Zica ~ de algu
mas distribuidoras que iniciaram com capital.de 500
mil reais, no nascedouro, no berço,antes atéde aten
deremàs normas da ANP, migraram da estrutura de
outras empresas, que,por açpes penais no Estado do
Maranhão, aç<ses de. execução fiscal no Estado do
Ceará, no. Estado do Piauí, foram praticamente extin
tas, e a sua estrutura migrou parauma outra distribui
dora que está aLcomo responsável porumadessas li
minares. Então, éfundamenta.1 que nósfaçamos esse
mapeamento. Eu queria,portanto, Sr. Presidente, so
licitar do Sr. CarlosNey~ cheguei uns minutos após o
iniciodo debate-que ele nosrelatasse essa distribui
dora à qual el~se referiunuma d~spartesdesua fala.
Não me. recordo se foi identificada, •não sei se foi a
(ininteligível) ou uma oqtra, mas uma dessas que se
beneficiou de liminar e, em sf3gUidâ, depois de pouco
tempo de comerciálização desapareceu. Eu gostaria
que fosse...

O SR. CARLOS NEY MARTIN. DE ANDRADE
Não, eu não havia citado nomes. Foi em março que
uma das empresas obteve autorização ela ANP para
atuar no mercado de distribuição. Obteve uma liminar
de volume de quota na ANPcómvolum13 alto e uma li
minar de CIDE, e atuou no mês de fevereiro, março e
abril.Eu não sei se eu citei, ll1aseuposso citar,sem
problema nenhum: o. nOme dela é Scorpion.

O SR... DEPUTA90 . PAULO. RUBEM
SANTIAGO - Ela já apareceu no r:imking, em outra
oportunidade. Vamps ver cOm quantas estrelas ela
chegará a? final daCPI. Eu quero, portanto, paracon
cJuir,. Sr. Presidente., .. propor como um dos. trabalhos
mais pesados que todas as CPls têm de desenvolver,
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que é a sua base de dados, o acesso a essa base de
dados, a tabulação dessas informações, o cruzamen
to dessas informações. Que esta CPI, desde já, des
de esta sessão e audiência Publica, iniciasse o levan
tamento por região correspondente às bases de dis
tribuição, da relação das distribuidoras, identificando
a razão social, o CGC, a data, para que, sem seguida,
a CPI oficie às juntas comerciais dos respectivos
Estados da Federação, solicitando as certidões nar
rativas, os mecanismos de constituição e alterações
contratuais dessas empresas. Na experiência que ti
vemos em Pernambuco, essa foi uma das estratégia
que mais permitiu à CPI conhecer a movimentação
criminosa de algumas dessas empresas. Inclusive, ao
investigarmos os nomes contidos nos documentos de
constituição das empresas e procurarmos a identifi
cação dessas pessoas físicas e a localização, desco
brimos verdadeiros absurdos. Então, que esta CPI,
como parte de seus trabalhos, o mais árduo, já oficie
ou faça este levantamento junto à ANp, e em seguida
às juntas comerciais, que busquemos a Consultoria
Legislativa a fim de já traçarmos uma reflexão sobre
as prováveis alterações que deveriam ser sugeridas
na legislação do cadastro mercantil das empresas,
tantas as brechas para que empresas se constituam,
tenham identidade de cometas e, em curto espaço de
tempo desapareçam, acumulando créditos tributári
os, desviando recursos, promovendo a sonegação e
implantando um modelo predatório e desigual entre
aquelesque atuam criminosamente e os que preten
dem continuar atuando de maneira decente, contribu
indo com a economia do País, contribuindo com o se
tor de combustíveis.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Pela ordem, Deputado Luciano Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, eu, na minha fala, mencionei a questão dos su
permercados e tomei uma decisão frente a uma pro
paganda que está hoje na página 9 do primeiro cader
no do jornal O Globo, de uma rede de supermerca
dos, que diz o seguinte: "O preço do combustível caiu,
e o Extra, em todos os seus dez postos, repassou aos
consumidores essa redução. Isso faz parte do orgulho
de ser brasileiro." É conseqüência, na minha opinião,
de uma atitude equivocada do Governo, que estimula
esse tipo de ação. Mas aqui retrata uma grande men
tira. Eles não dizem que estão tirando do ICMS que o
cidadão paga no arroz e no feijão a vantagem para
destruir e desorganizar e estimular a fraude no super
mercado. Então, eu estou propondo hoje a esta Co-

missão um requerimento de convocação para ser vo
tado na próxima reunião na semana que vem dos pre
sidentes das redes de supermercado Extra, patroci
nadorada propaganda a que me referi, Carrefour e
Big, a rede Sonai, no caso, que estão na matéria de
ontem, para que expliquem a esta Comissão a mági
ca dessa manobra. Vou apresentar requerimento de
convocação e peço o apoio de todos os Srs. Deputa
dos para que seja aprovado, e que seja essa uma das
audiências prioritárias desta Comissão. Acho que
precisamos parar de brincar com a política de um se
tor que é vital. Sinto-me tranqüilo porque eu era contra
a quebra do monopólio, no passado, e briguei muito
com o Deputado Eliseu Padilha - eu era Vice-Líder da
Oposição e ele, Vice-Líder do Governo. Diziam que a
quebra do monopólio ia trazer vantagens para os con
sumidores. Eu briguei muito, mas fui derrotado. Agora
estamos vendo as conseqüências. Eu não tenho a ilu
são de restabelecer o monopólio, mas tenho absoluta
certeza de que há providências que precisam ser to
madas. O requerimento de convocação das 3 redes
de supermercado que estão hoje operando nessa ló
gica será apresentado ainda hoje, para que possa
mos votar na próxima reunião desta Comissão. Muito
obrigado.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Deputado Carlos Santana, pela ordem.
Talvez coubesse também uma denúncia ao CONAR,
pois a propaganda é enganosa. O preço caiu, mas o
crédito de ICMS subiu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Espero que o nobre Deputado Luciano Zica
apresente seu requerimento o mais rápido possível.
Com relação às ponderações do Deputado Paulo Ru
bem Santiago, que S.Exa. depois as escreva e enca
minhe à Secretaria. Quer responder ou vamos ouvir
mais um inscrito? (Pausa.) Tem a palavra o Deputado
Eliseu Padilha.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA- Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu tinha 3 perguntas,
que já foram respondidas de forma indireta pelo Sr.
Carlos Ney, e eu me sinto satisfeito. Eu apenas gosta
ria de frisar que não vejo nenhuma pessoa jurídica,
nenhum ente público ou de controle estatal que possa
ter tanto interesse no resultado desta CPI quanto a
PETROBRAS. Ela tem a responsabilidade por 97%
do refino que é vendido no território brasileiro ou ex
portado. Foi manifestada por S.Exas., os colegas
Deputados que me antecederam, a preocupação de
que a PETROBRAS possa atender à Comissão,
como o senhor, seus assessores e colegas que aqui
vieram, estão fazendo. Serão, indiscutivelmente, a
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PETROBRAS e a Agência Nacional do Petróleo, as
principais fontes que vão subsidiar o trabalho desta
Comissão. Na medida em que haja disponibilidade re
cíproca, vamos caminhar no sentido de privilegiar a
PETROBRAS. Esse é o nosso objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Carlos
Melles.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Bom
dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero pe
dir desculpas por ter estado ausente no início da reu
nião, mas estava tratando da CPI com o Ministro da
Justiça. Quero aproveitar a fala do Deputado Eliseu
Padilha, não sem antes cumprimentar o Sr. Cartos
Ney Martin de Andrade e seus assessores, Sr. Jorge
Rodrigues e Alípio Pereira. Como temos dito ao longo
dessas 2 ou 3 semanas de instalação desta CPI, a im
prensa tem noticiado vastamente à sociedade que as
CPls nos Estados levantaram as causas do problema.
Nós sabemos que as causas do problema estão na
elisão fiscal, na parte tributária e na adulteração de
produto, que também é uma conseqüência parcial da
desigualdade tributária. Mas a verdade que tem que
ser dita aqui coma maior clareza é que esse relatório,
e a minha disponibilidade foi fundamentada nesse as
pecto, esse relatgrio é para dar ao Governo, ao Exe
cutivo, e trazer ao Congresso as causas que nós de
vemos colocar no papel e sugerir a solução desses
problemas. Entendo que os dois maiores interessa
dos, além da sociedade, que aqui nós estamos repre
sentando a sociedade, é realmente a PETROBRAS e
a ANp, corno o Deputado Eliseu Padilha disse. Então,
primeiro, .acho que vamo.s ter que ter mais reuniões
de trabalhos, e que elas serão Publicas também por
que, vamo.s dizer, quando vamo.s à PETROBRAS, eu
quero convidar os Deputados e o Presidente da CPI,
para que um dia em que não tenhamos trabalho aqui
no Congresso., nUma segunda, numa sexta ou num
sábado, passemo.s também naANP, e obviamente
como reunião de trabalho. Eu tenho insistido, e gosta
ria qUê a PETROBRAS, como a ANp, trouxesse tam
bém a nós a forrna. com qUe alguns países que tive
ram o~etClr fechado como tivemos no Brasil, e, aí, o
Deputado LucianoZica ansdisa, mas é uma coisaine
xorávelcom a abertura, que também a PETROBRAS
se abri~se, e foi, bom, mostra o quanto ela cresceu, a
nossa~utonomlade petróleo, mas precisamos estar
atento!), que todadesregulamentação brusca traz o
problet;na .. que trQlJxeagorBr' E interessa a nós funda
menta'fTlenteconllecer o 9ue aconteceu no mundo,
os melhores. exemplo.sdo mundo,... estou pedindo a
mesma coisa ~ANP -,os estudos de marcação do

DNA, que interessam muitoà ANp, à PETROBRAS, e
a nós, o DNA do combustível, para que possamos
também, de uma maneira científica e moderna tecni
camente, marcar os combustíveis, para melhorar os
processos de controle da adulteração. Enfim, eu en
tendo os senhores como parceiros nossos nesse pro
cessos. E pediria então e solicitaria que começassem
não só na parte macro,.mas como também nessa par
te menor da distribuição, em todo ponto em que possa
haver evasão, em que possa haver elisão fiscal, que
vocês nos passem uma... E façamos, na verdade, o
relatório de mão dupla. Essa é a proposta. Só assim
vamos poder solucionar as causas desses proble
mas,e a ANP cada vez mais sendo reguladora e fis
calizadora do processo,e a PETROBRAS - não é di
fícil porque é a grande matriz do processo todo, da
distribuição. E que tenhamos o apoio do (:xecutivo e
do Judiciário e obviamente da Câmara, do nosso
Congresso, para solucionar esse problema que aflige
tanto a sociedade brasileira. Muito. obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - O senho.r pode responder.

O SR. CARLOSNEYMARTINDE ANDRADE
A PETROBRAS está pronta a colaborar. Já estive
aqui na semana passada na Subco.missão de Evasão
Fiscal. A PETROBRAS estápronta, porque realmente
o que está acontecendo acaba tumultuando muito a
PETROBRAS. A parte volumétrica é um problema
para a PETROBRAS emtermos das suas necessida
des de projeção de produção e de projeção de merea
do. As suas programações de entregas às empresas
fica altamente tumultuada. Eu gostaria até de esclare
cer, porque não respondi a urna pergunta que foi feita.
Apesar de eu já terfaJado anteriormente, a
PETROBRAS tem uma dificuldade grande em saber
como se chega avolumes comO se chegou na Refina
ria de Paulínia de 350 mil metros cúbicos de pedido
para o mercado, para uma produção de 190, a quem
vai cumprir: ou a quem tem contrato ou a quem tem
conta ou a quem tem conta com liminar? É um situa
ção realmente complicada. E. isso traz uma... A solu
ção desse problema vai trazer um conforto para a
PETROBRAS. Então, a.PETROBRASsótem a cola
borar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Gerente Carlos Ney
Martins, Dr. Alípio, que tão bem representa a
PETROBRAS, quero pedir desculpas pelo meu atra
so. Mas, Sr. Presidente, estou vendo aqui o nome do
Dr. Rogério Almeida Manso da Costa Reis, Diretor de
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Abastecimento da PETROBRAS, que, sem sombra
de dúvida, deve ser, pela sua alta representatividade,
o mais interessado a prestar esclarecimentos a esta
Comissão e que possamos com os esclarecimentos
dele, independentemente do "assessorum", dar outra
condução tanto gestora quanto... Eu acho que de uma
vez por todas terminarmos com esta CPI, para que
possamos acabar com essas liminares que afugen
tam tanto o dinheiro d() povo brasileiro. Não estou
vendo na Mesa o Sr. Manso. Há alguma explicação
para que esse senhor, que também à Comissão foi
convidado, não tenha podido comparecer? Certa
mente ele deve ter outras coisas a fazer, mas espero
que entenda que, não vindo a uma CPI, deixa-nos
perplexos, já que uma CPI é alguma coisa em profun
didade; ser citado numa CPI é caso gravíssimo do
Estado brasileiro. Eu não vejo esse senhor também
aqui, como também não foi à Comissão. Existiu desse
senhor alguma justificativa, já que ele exerce uma
função Publica nomeada? Eu vou até buscar quem o
nomeou, porque, se ao povo brasileiro ele não deve
explicações, deve estar. dando explicações a Deus.
Nós vamos buscar. Queria saber, primeiro, se houve
alguma justificativa para o não comparecimento do
Dr. Rogério Almeida Manso da Costa Reis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado, ...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Desculpe-me indagar o senhor, mas é uma coisa
que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não, está corretíssimo. A justificativa veio no
sentido de que hoje haverá uma reunião de Diretoria
e ele ia participar dessa reunião. Quero avisar ao no
bre Deputado que já há manifestação de nobres Par
lamentares que vão fazer um requerimento de convo
cação do mesmo, e não de convite, que vai ser apro
vado na primeira reunião ordinária.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Eu o queria colocar sob juramento, porque já começa
a extrapolar a normalidade. Quero dizer que a relação
da PETROBRAS com esta Casa sempre foi muito
amistosa, a ponto de, nas investigações da P-36, ter
mos toda a Diretoria da PETROBRAS com sua Presi
dência. Portanto, Presidente, quero me manifestar
primeiro e saudar o Dr.Garlos Ney que, pela segunda
vez, posso ter o prazer de estar com ele. Queria tam
bém salientar que não só daremos indicativos para
que possamos melhorar as leis para que não continue
essa demanda de liminares que está aí, mas também
vamos acionar a Procuradoria da RePublica, a Polícia

Federal. Nós não podemos mais ver esses bandidos
agindo, essa máfia dos combustíveis agindo. Não vai
ficar só nessa relação, não, porque senão não adianta
nós criarmos a CPI. Nós criaremos um grupo de estu
dos e uma comissão. A CPI é muito mais do que sim
plesmente fazer o papel de relatoria técnica. Nós aqui
vamos nos aprofundar nos desvios que estão sendo
feitos em todos os impostos dos combustíveis. O Dr.
Carlos Ney se surpreende com as liminares que es
tão indo para São Paulo, que, só de solicitação são
390 mil litros, se não me engano?

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
Éo total não só das liminares. As liminares, se não me
falha a memória, atingem 150 milhões de litros.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Então, o dobro da produção para desvios para outros
Estados. As liminares hoje estão se igualando com a
produção necessária do Estado de São Paulo e da re
finaria. Eu queria só dizer que isso aí está implantado
em todo o País. Eu já queria solicitar a primeira inda
gação ao Dr. Carlos Ney: depois, nesses dias, houve
alguma mudança de postura da PETROBRAS refe
rente às liminares? Era a primeira indagação. O jurídi
co da PETROBRAS está analisando e avaliando pos
turas idênticas àquelas que eles tiveram quando foi
dado o deferimento de apropriação do dinheiro da
conta da PETROBRAS numa ação de indenização,
num processo escandaloso em que a PETROBRAS
teve uma postura muito séria, correta, defendendo a
empresa, em que foram tirados 76 milhões da conta
da PETROBRAS e foram ressarcidos 3 até agora, de
uma ação de 1 bilhão e 200 milhões? A PETROBRAS
foi muito bem para a televisão, os setores da Justiça,
os setores do Ministério, ou melhor, teve uma postura
de defesa do seu dinheiro e paralisou essa ação. Nas
liminares, que são mais de 4 bilhões, a postura é de
fensiva, mas defensiva aos órgãos da Procuradoria,
da Secretaria de Fazenda. Eu já falei inclusive isso
para o senhor e o que me deixa muito preocupado é
que nós temos que mudar até de postura para defen
der, porque, a partir do momento em que deixa de ar
recadar impostos, é a mesma coisa que meter a mão
na conta corrente da PETROBRAS. Todos os dois
são dinheiro do povo brasileiro. Então, a postura tem
que ser idêntica. Era outra indagação que queria fazer
ao senhor. Eu já tenho bastante informações, mas a
planta de preço para calcular o ICMS em São Paulo,
eu tenho notícias de que chega a 2.90 o valor da ga
solina. O senhor poderia confirmar isso também para
mim? Obrigado, Sr. Presidente. Não deixando de falar
para o senhor, Presidente, nós não podemos abrir
mão desse Sr. Rogério Manso, semideus, que não
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pode nos dar o prazer de sua presença. Esperamos
que, na próxima reunião, ele esteja aqui convocado e
por juramento, para que possamos ouvi-lo, já que ele
deveria ser>o mais interessado na questão e estar
presente junto conosco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa~

na) - Passo a palavra ao nosso convidado.
O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE

Vou· responder às duas primeiras perguntas juntas.
Na realidade, cada liminar... Eu vou pedir até para o...
estou com o jurídico da PETROBRAS e, se eu falar al
guma impropriedade, eu peço uma correção ao Dr.
Bismark, que está lá atrás, se eu falar alguma impro
priedade, que ele me corrija. Na realidade, cada ação,
ela tem uma forma de ser contestada ou de serem de
fendidos seus interesses. Eu havia dito na Subcomis
são que o Presidente Philippe ReichstUI, na época,
qu<:\ndo foi para o jornal fazer a denúncia, ele acabou
carreando uma ação pessoal a que até hoje respon
de, apesar de ter deixado a PETROBRAS há um ano
e meio. A PETROBRAS achou por bem agir não des
sa. forma de denúncia, mas de recorrer aos órgãos,
tipo AGU, Receita Federal, Procuradoria deFazenda,
sensibilizando-os. Eu próprio estive aqui faZendo. a
palestra. Antes, na Comissão de Minas e Energia,
não só eu, mas como outros participantes da cadeia
de combustíveis fazendo palestras, mostrando o que
estáacontecendo, de maneira que haja uma sensibili
dade. Essa foi a. melhor forma como a.PETROBRAS
viu de defender tanto os seus interesses, porque são
os interess~sda PETROBRAS, como os interesses
dopróprid Estado. Não vejo nenhuma atitude nova,
quer?izer, não tem..~ Nós continuamos fazendo e
analisando cêlda processo que vem e agindo da forma
como a gente acha melhor juridicamente. Cada pro
cesso é Um processo. 13 tem uma forma nova como
agir, não éumíaforma única de agir, atéporque tenho
citado que as liminares são de formas diferentes, vêm
sob diversas circunstâncias diferentes, O valor do
ICMS, .não ~ntendi sua pergunta, •• gostaria que o se
nh~r repetisse, .mas estou. entendo é sobre o valor
onde é calculado o ICMS. Não sei s.e o AI ípio pode me
ajudaraquL

a SR. AlíplO FERREIRA PINTO JÚNIOR 
Deputad?,se não me falha a memória, não tenho
essa informação anotada aqui, mas de cabeça acre
dito que esse valor está na ordem 2,67, oferecida a
base>de Cálculo, sabendo que ele é oferecido para a
gasolina A, que tem que compensar o álcool, e fazen
do eSSa teduçãopara 80% na gasolina C, que éa ga
solina vebdida nos postos, eqUivaleria a mais ou me
nos 2,15 pata o pn':lçoda gasolina C, nos postos. Se

não me engano, Deputado. Posso mandar essa infor
mação a posteriori de uma forma mais correta.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS
Quero solicitar essas informações, porque acho que
temos também que entrar emoutro problema: o preço
que se paga hoje pela gasolina. É uma coisa que va
mos ter que discutir em paralelo, até mesmo para ter
mos ciência do que está se passando no setor de
combustíveis no Brasil. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Último Parlamentar, DeputadoBassuma.

O SR. DEPUTADO BASSUMA -- Depois de
tudo o que ouvi,porisso que pedi umanova inscrição,
Deputado Carlos Santana, da contribuição dos nos
sos outros companhéirosdaCPI. Tem um ponto que
acho crítico nessa participação hoje, Dr,. Carlos Ney,
porque estamos tocando no ponto mais essencial da
cadeia toda de petróleo, desde a prospecção, .explo
ração,atéo posto de gasolina, que é justamente esse
elo queé: Sê\i agasoHnaproduzida da PETROBRAS e
vai par<:l a distribuidora, sendo que uma das distribui
doras, a mais importante; que tem o maior segmento
de mercado, éaBR, que tambéméda PETROBRAS.
Ar temum momento crítico que é justamente achega·
da desses volpmesquf3 J~foi citada aqui várias vezes
dessas 240 distribuidoras. Então, quero fazer a se
guinte pergu~ta para oPr. Carl~sNey, se ele pode
nos ajudar nisso. Esseponto,nomeu mo~~ode ver, in
te.ressaria diretamenteàANP, de ter açã() concreta, e
à PETROBRAS. A PETRO~RAS não só pOr razõ.es
comerciais e de técnicas., míasporrazões até ambien
tais de seguícmça, cOmO já foi dito aqui, •porque é um
envio de volumes grandes decombustível, que é ín
flamável,evidernemente. Então, a minha pergunta é a
seguinte: quanto •uma ernpn..'lsa dessa... É sobre os
créditos, as fadlidades ou dificuldades.que a .. lei per
mite. Quero dizer o. seguinte: existem clientes bons,
clientes>qu~ sãoruinseclierte~ de.sconhecidos.. Se
tem um c1ient~ bom, subtende·se que hál'acílidade de
crédito, tempo para pagar,etc.CHentes desconheci
dos, subentende-se 9uetêmumoutrocomportamen
tO.Alei não sei se regula isso, tipo assim, prazo para
pagar, se .um pagaà vista, tem ~ais tempo,~epode
ter. a .PETRO~HAE) .ter condiçõesdif~renciadas.com
as. distribuidoras..Por qUê,Presi~~nte'Hllerodizer
isso? A distribuidora ~ urn mer9intermediário, ela não
corre. risco nenhum no merQ~dq.posegmento todo
da cadE.'lia produtiva, éofil~ rnignon dacadeia de pe
tróleo, é o filémignonporqu~?Nãqtrata cqmcheque
sem fundo,não tem. problelTla, m~r?adogarantido,

mercado Iíquid?ecerto.~ünica.coisaquetem.que.ter

a distribuidoraé tanque para armaZenar o volume que



43312 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

vai entregar aos postos. Aí o que fico perguntando
aqui, que fico intrigado? Como é que uma distribuido
ra, uma dessas 240, ela está credenciada pela Agên
cia Nacional de Petróleo e pode receber da
PETROBRAS um volume extraordinário, que tem que
ter. .. Não se está falando de pastel, de Band-Aid, de
remédio, está se falando de um volume grande de um
fluido combustível, inflamável, com alto índice de peri
culosidade, de inflamabilidade e também de danos
ambientais. Então, a minha pergunta concreta é a se
guinte: com essas empresas, que são obviamente
empresas laranjas, fantasmas, está mais do que ex
plícito' há anos, que medidas a Agência Nacional de
Petróleo ou a PETROBRAS envidou para até apelar
ao Ministério Público com ação para que se pudes
sem criar todas as barreiras possíveis, de acordo com
a legislação, para impedir que essas empresas... E
estou começando a suspeitar, Presidente, que acho
que as grandes distribuidoras, com exceção da BR,
que quero acreditar em Deus que não esteja nisso,
que estejam... Obviamente, para mim, está cada vez
mais... E vão ter que vir aqui, vamos ter que encontrar
meios de descobrir, porque não tem aonde... Está
provado. Só a sessão de hoje foi muito rica para nós,
para nos mostrar - e aí quero fazer essa pergunta -, a
ANP não pode credenciar. .. Se sou ANp, nunca cre
denciaria uma distribuidora que não tem um tanque,
porque ela vai fazer o que então? A única exigência
seria um tanque, então não tem. É um negócio absur
do que estamos assistindo. Então, quero saber se
V.Sa., Dr. Carlos Ney, como PETROBRAS, se ela fez
nesse período alguma medida nesse sentido de res
tringir dentro da lei, criar dificuldades para essas em
presas laranjas e fantasmas, e a própria Agência Na
cional de Petróleo, no credenciamento dessas distri
buidoras absolutamente, no meu modo de ver, algu
mas delas claramente criminosas.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
A concessão de título de distribuidor é regulado pela
ANP com uma norma. A PETROBRAS não tem inter
ferência nessa norma da ANP. Isso foi na abertura do
mercado, quando foram criadas todas as normas, que
foram criadas as distribuidoras. Essas distribuidoras
necessitam ter um espaço para receber, tem dentro
da norma da ANP. Algumas, do meu conhecimento,
até entram com liminar, eu havia citado aqui, para re
ceber esse título de distribuição. Quer dizer, a ANP
nem fornece o título de distribuição e ela já entra com
uma liminar solicitando esse título de distribuição.
Não está na competência da PETROBRAS julgar o
nível de distribuição. Isso teria que ser à ANP pergun
tada por que e como. Não sei se respondi tudo.

O SR. DEPUTADO BASSUMA- Sr. Carlos Ney,
só faltou saber assim: qual é o comportamento co
merciai da PETROBRAS, a refinaria, no sentido da
venda do combustível para, digamos, uma grande
distribuidora e essa pequenininha que entrou hoje no
mercado? Qual é a relação comercial?

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
É o seguinte: temos Uma política comercial dentro da
PETROBRAS em relação ao tratamento, do compor
tamento da PETROBRAS em relação a todas as dis
tribuidoras. Naturalmente, uma distribuidora que co
meçou a operar não tenho histórico, ela não tem ba
lanço, nós solicitamos, na PETROBRAS, um balanço,
de maneira que a gente possa ver a situação financei
ra, para a gente estabelecer se vamos dar crédito ou
não, não existe um regulamento de crédito, a
PETROBRAS não é banco, o preço da PETROBRAS
é um preço à vista, e nós fornecemos ou não um cré
dito de acordo com a situação financeira e comercial
de cada empresa. Solicitamos garantias para essas
empresas ou não, garantias mais fortes, porque tem
empresas, nós estamos num mercado. Hoje o merca
do é aberto. Na realidade, qualquer empresa hoje,
qualquer distribuidora pode fazer uma importação de
produto bom. A PETROBRAS não é o único fornece
dor. Na realidade, temos Manguinhos, Ipyranga, três
centrais petroquímicas e o mercado de importação
aberto. Hoje mesmo está entrando produto em São
Luís, está entrando produto em São Paulo de impor
tação, inclusive das grandes. A ESSO está trazendo
produto hoje dentro de São Paulo. As empresas, no
Nordeste, em São Luís, estão trazendo produto para
São Paulo. Então, há um nível de competição onde a
PETROBRAS vai ter que competir com essas impor
tações, e é a finalidade do Governo, de maneira que
você traga um benefício ao consumidor. Aí é que vai
ter uma disputa por um crédito e, como comentei, tem
uma hora que vou correr um risco de crédito de até
não vir a receber, dar crédito para alguém e não rece
ber, onde vai ter a disputa. Então, a PETROBRAS não
discrimina, ela tem uma situação de análise comercial
e análise financeira para estabelecer como que ela
vai fornecer crédito ou não.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Desculpe-me,
Sr. Carlos Ney, que faltou uma resposta objetiva que
acho que vai ser muito importante para nós nesta CPI.
Entendi. Então, a princípio, o critério é preço à vista, a
PETROBRAS trabalha com preço à vista.

O SR. CARLOS NEY MARTIN DE ANDRADE 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - E a lei não
obriga que ela parcele, dê prazo? (Pausa.) Ótimo,

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



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO

SETOR DE COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS
COM A SONEGAÇÃODOS TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE

LIMINARES (CPI - COMBUSTíVEIS)

51 a Legislatura - 4a Sessão Legislativa

Ata da Nona Reunião Ordinária (Audiência
Publica), realizada em 5 de junho de 2003.

Aos cinco dias do· mês de junho de dois mil e
três, às dez horas e dezoito minutos, no Plenário cin
co do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43313

isso, importante. Então, a minha pergunta objetiva é Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
para o senhor, Carlos Ney, se puder me responder é de investigar operações no setor de combustíveis, re-
importante, senão vamos ter que convocar alguém lacionadas com a sonegação dos tributos, máfia,
para responder. Algumas dessas microdistribuidoras adulteração e suposta indústria de liminares (CPI -
aí, Scorpion, foram citadas hoje aqui várias delas, no- Combustíveis), com a presença dos Senhores Depu-
mes que até desconheço, nomes até esdrúxulos, al- tados Carlos Santana - Presidente; Paulo Rubem
gumas dessas receberam alguma vantagem comerci- Santiago - Vice-Presidente; Carlos Melles - Relator;
ai da PETROBRAS? Essas distribuidoras, que estou André Luiz, Bassuma, Daniel Almeida, Dilceu Sperafi-
mostrando bem, umas das 240, que tudo indica que co, Dr. Evilásio, Eduardo Gomes, Elisel.l Padilha, Iris
são distribuidoras que só trabalham na base linear, Simões, Jaime Martins, João Caldas, José Carlos
receberam alguma vantagem? Deixaram de pagàr à Araujo, Luciano Zica, Marcus Vicente, Paes Landim,
vista nesse período? Pompeo de Mattos,Professor Irapuan Teixeira e Ra-

O SR. CARLOS NEY MARTINS DE ANDRADE - fael Guerra ~ Titulares; Alexandre Santos, Edison
Elas pagam antecipado. Não vou dar crédito para Andrino, Eduardo Cunha, Gervásio Silva, IIdeu Arau-
uma empresa que traz um problema para a jo, João Magalhães, João Magno, José Divino, Mauro
PETROBRAS e que não tenho como dar crédito para Lopes, Miguel de Souza, Nelson Bornier, . Rogério
uma empresa, inclusive a Scorpion, que até não tinha Teófilo, Sandro Matos e Severiano Alves - Suplentes.
nem o CGC classificado dentro da PETROBRAS. Não Compareceram também os Deputados Maurício Ra-
tenho condição de dar crédito para uma empresa des- belo, Max Rosenmann, Paulo Lima eSerafim Venzon,
se tipo,nenhuma, não tem. não-membros. Deixàram de comparecer os Depu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- tados José Borba, Ricardo Barros, Rogério Silva e
na) - Agradeço.a presença de todos, bem como dos Rose de Freitas. ABERTURA - O Senhor Presidente,
Srs. Deputados e demais. Nada mais havendo a tra - Deputado Carlos Santana, declarou abel10s os traba-
tar, encerro o trabalho, antes convocando a reunião lhos. ORDEM DO DIA -- Audiência Publica com a pre-
audiência Publica... Última. sença dos Senhores Sebastião do Re,go Barros e

O SR. CARLOS NEY MARTINS DE ANDRADE -- Luiz Augusto Horta Nogueira, Diretor-Geral e Diretor
É rápido. Só gostaria de convidar a Comissão, se ela Técnico, respectivamente, da Agência Nacional de
achar por bem, talvez nós irmos à. Refinaria de Paulí- Petróleo. O Senhor Presidente convidou osexposito-
nia, para termos uma visita e uma conversa e se co - res à tomarem assento à Mesa e concedeu a palavra
nhecerum poucomais in loco oque é uma refinaria e ao Senhor Sebastião doHegoBarrose, emseQuida,
qual é o tamanho. Então, gostaria de deixar esse con- ao Senhor Luiz Augusto Horta Nogueira. Ao final das
vite aípara a gente agendar. exposições, o Senhor Presidente sugeriu ao Plenário

O SR. ,PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- que, atendendo solicitação dos convidados, a reunião
na) - Aceitaremos e vamos agendar o mais rápido fosse, a qualquer momento, transformada em reSer-
possível. Audiência Publica para o dia 4 de junho, às vada. Submetida à votação,a sugestão foi aprovada.
14h30min, Com a presença do Sr, .Paulo Fernandes, Os convidados foram interpela.dos pelos Deputados
Presidente do Comitê Sul-Americano de Qualidade Carlos Melles; Dr. Evilásio; Max Rosenmann, Luciano
de Combustível. Está encerrada a sessão. Zica e Paulo Rubem Santiago. O Deputado Pompeo

de Mattos sugeriu que a reuni~o de aUdiência Publica
não fosse transformada em ~eunião res,ervadapara
que não pairasse dúvidas ql.lanto às Jesposta~ dos
convidados. O Presidente COIlsultouos~xpositores e
o Plenário para quefosse tornad(),semefeito a Vota
ção anterior. Em votação" foiapr?\iada a', sugestão.
Dando prosseguimento àsinterpelaçpes, fizeraw uso
da palavra os'Deputados Sev~rianoAlves, Eduardo
Cunha, Carlos Santana,Nels()nBornier, Eduardo Go
mes, José CarlosAraújo,Paesl..andim, Bas$uma, EIi
seu Padilha, André Luiz, Pompeode Mattos e João
Caldas. Por solicitaçãodosconvidad()s,o Senhor
Presidente concedeu a palavra aos Senh()resGarlos
Orlando E. da Silva e Alcides, Nunes daCosta Filho,
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Assessores da Agência Nacional de· Petróleo para
maiores esclarecimentos aos questionamentos apre
sentados. Ao final das interpelações o .Senhor Presi
dente franqueou a palavra aos convidados para suas
considerações finais. No decorrer da reunião, o Depu
tado Paulo Rubem Santiago exerceu a Presidência
dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o Presi
dente encerrou os trabalhos, às quinze horas e dez
minutos, antes convocando reunião deliberativa para
o próximo dia dez de junho, terça-feira, às quatorze
horas e trinta minutos. O inteiro teor da reunião foi gra
vado e as notas taquigráficas, após serem decodifica
das, farão parte deste documento. E, para constar,
eu, ,Ivete Maria Galdino dos Santos, Secretária, la
vrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assina
da pelo Presidente, Deputado Carlos Santana, e
encaminhada à Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA,
REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

CPI - COMBUSTIVEIS

EVENTO: Audiência Publica
N°: 713/2003
DATA: 5/6/2003
INíCIO: 10h18min
TÉRMINO: 15h11 min
DURAÇÃO: 4h53min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 4h 54min
PÁGINAS: 127
QUARTOS: 59
REVISÃO: Antonio Morgado, Carla, Cássia Regina,
Gilberto, Leine, Luciene Fleury, Madalena, Maria Te
resa, Odilon
CONCATENAÇÃO: Débora
DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO
SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Diretor-Geral
da Agência Nacional do Petróleo.
LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - Diretor-Téc
nico da Agência Nacional do Petróleo.
SUMÁRIO: Tomada de depoimentos.
OBSERVAÇÕES

Há expressões ininteligíveis.
Há exibição de imagens.
Há intervenções inaudíveis.
Há oradores não identificados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu-

nião. Ordem do Dia. A presente reunião destina-se à
audiência Publica com a presença dos Srs. Sebastião
do Rego Barros e Luiz Augusto Horta Nogueira, Dire
tor-Gerai e Diretor-Técnico da Agência Nacional de
Petróleo, respectivamente. Esclarecemos aos Depu
tados e aos convidados que esta reunião está sendo
gravada para posterior transcrição. Solicito a todos
que falem ao microfone para efeito de identificação
junto à Taquigrafia. Regimentalmente, o convidado
não poderá ser aparteado. Finda a exposição, dare
mos início às interpelações. Os Srs. Deputados que
desejarem interpelar os convidados deverão se ins
crever junto à Secretaria. Convido para tomar assento
à Mesa o Sr. Sebastião do Rego Barros, que disporá
de 20 minutos para sua exposição. Convido para a
Mesa também o Sr. Luiz Augusto Horta Nogueira. Os
dois convidados vão fazer, simultaneamente, todo o
processo de esclarecimento. Vou passar a palavra ao
Diretor-Geral Sebastião do Rego Barros.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, queria que as minhas pa
lavras iniciais fossem para dizer do privilégio que nós,
da Agência, temos de estar aqui, de ter sido convida
da para estar aqui, representada pelo Diretor-Geral,
que sou eu, e por um dos diretores, o Dr. Luiz Augusto
Horta Nogueira. Também, Sr. Presidente, V.Exa. nos
permitiu trazer alguns funcionários da Agência Nacio
nal do Petróleo, porque o nosso propósito é fazer as
apresentações e depois responder às perguntas, en
trar em debates e dar o maior número de esclareci
mentos possíveis. Tendo feito essas considerações
iniciais, vou me permitir, então, a fazer a minha apre
sentação, que será através de alguns slides. Não sei
se haveria...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Sr. Presidente, pela ordem. v.Exa. poderia pedir ao
expositor para que passasse para o lado de cá, para
que a gente pudesse...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - O senhor poderia ficar em pé e o último exposi
tor poderia vir para minha direita, por favor.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Obrigado, Presidente.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Eu
vou só falar do lado de lá para facilitar. Muito bem, en
tão, vamos começar a apresentação. Eu pediria que
passasse o primeiro si ide. Esse aqui é um sumário
do que vai ser apresentado. É o mercado, a revolução,
a estrutura e os agentes. Como é que é o processo de
autorização dos agentes, a questão das ações judi
ciais, a questão da qualidade dos combustíveis, dos
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preços, a questão da defesa da concorrência, uma
explicação sobre o processo de fiscalização nossa,
dados sobre as ações empreendidas e as dificulda
des que nós temos. Também procuramos aí já, à gui
sa de quase conclusão, mostrar os efeitos nocivos
para o mercado das dificuldades quenós temos para
ter uma. aÇão mais efetiva. Depois, finalmente, os nos
sos desafios, desafios estes que têm de ser enfrenta
dos pela agência, mas eu creio que pela sociedade
brasileira. E nesse sentido, Srs. Deputados, eu acho
que esta CPI é uma oportunidade extraordinária para
que a soCiedade consiga lutar contra esse problema
dos combustíveis. O próximo slide. Esse slide, eu não
sei se todos conseguem vê"lo bem, mas eu acho que
é importante para dar um panorama do que aconte
ceuno mercado de combustíveis desde 1990. Em
1990,. o Departamento Nacional de Combustíveis
substituiu o Conselho Nacional de Petróleo, que tinha
sido criado em 1938. Também há, pela primeira vez,
uma flexibilização para a abertura de postos, e os pre
ços dos postos passamaser preços máximos. Então,
há um limite máximo e pode-se vender abaixo desse
preço. Em 1991, cria-se o sistema de preços nos pos
tos diferenciados. Em 93 - aíé um momento impor·
tante ...., há uma flexibilização da regulamentação da
distribuição de líquidos, de combustíveis líquidos, e
aí, nesse momento, em 1993, ainda na existência do
Departamento .Nacional de. Combustíveis,. quatro
anos antes da criação da Agência Nacional de Petró
leo, cerca de 400 distribuidores se registram. Quer di
zer, o aparecimento.de um número mUito grande de
distribuidores se dá em 1993. Também em 93 é auto
riZ",-doo posto Bândeira Branca.N1uito bem, continua
mos, em 1995 nós temos a Emenda Constitucional n°
9, onde se flexibili;za o monopólio do .petróleo. Em
1996, através de umato conjunto do Ministério da Fa
zendae doMinistériq deMinas e Energia, há a Iibera
çãodos preços de gasolina e álcool nos postos. Em
97 - e aí éumrnomento muito importante -, é aprova
daaLei dq Petróleo, a Lei n° 9.478, e essa lei cria o
Conselho Naciona!de Política Energética. Essa lei dá
as diretrizes da política energética brasileira e cria
tambéma.A.g€mciaNacional de Petróleo.. Ela é uma lei
de~gosto<rJe1997. Em 1998,.precis~mente no dia 16
deja.neiro,aA~ênciaNacional de Petróleo começa a
funcionar,? m~ses, .5, 6 meses depois da promulga
Çã9 daLei ("lo 9.478, •Em 1998, €linda por um ato do Mi
nist~rio da Faze?da edo Ministério de Minas e Ener
gi;a, opreç9de refinaria é vinculado ao mercado inter
nac.ipn;aL Fãz"searuma fórmula paramétrica para a
vincylação(Jopreçq de refinaria ao mercado interna
cionaL Em@9 .... aíjásetrata de uma portaria da Agên-

cia Nacional de Petróleo -, tem-se uma nova regula
mentação da distribuição e também dos TRR, dos
Transportadores Revendedores Retalhistas. No ano
2000, tem-se uma nova regulamentação, ato da ANp,
da revenda, com o restabelecimento do respeito à
marca. Isso tudo eu poderei depois entrar em deta
lhes, eu e os asseSSores. Em2000, também é autori
zada a produção de gasolina nas centrais petroquími
caso Quer dizer, só a partir de 2000 é que as centrais
petroquímicaspuderampassar a produzir gasolina. O
ano de 200113 um ano muito importante porque te
mos os seguintes atos - tudo o que está em amarelo
é ainda em função de atos que Se passam da ANP -:
primeiro, a liberação do preço de diesel nos postos,
que ainda é um ato conjunto do MiniStério da Fazenda
e do Ministério de Minas e Energia. E, no final de
2001, a Emenda Constitucional nó 33 e a Lei n°
10.336, por onde se faz uma reforma tributária dos
combustíveis, se cria a CIDEe permite, portanto, que
haja, em seguida, no dia1° de janeirode 2002, a libe
ração do mercado. Preço livre das refinarias, fim dos
subsídios. Concomitantemente, .também por um ato
da ANP, se liberam as importações de combustíveis
em geral, mediante essa préviadaANP.Eucreioque
esse quadro dá um panorama que será útil para a
nossa discussão. Adiante, porfavor. Aqui um retrato
também sumário dos agentes autorizados pela ANP
Nós temos 257 distribuidores de combustíveisHqui
dos.. Desses 257, 173 estão em operação..Nós temos
30.701 postos revendedores. Esses dados todos são
do dia 30 de maio, semana pasSaqa, portanto. É claro
que alguns desses dados mudam diariamente e os
postos revendedores -:mbaixo tem umpequeno nú
mero, 10436 pendentes, é porque a PtNP está, desde
o ano 2000, fazendoumrecadastramefltpdos postos
revendedores, e 1.436. ainda.não preencheram todas
as exigências. Nós temos.75.150postosderevenda
de GLP; nossofamosog~sdecozinha,.qLletanto inte
resse desperta na população; 23 distribuidoras de
GLp, 18 empperação;98import~dores registrados,
autorizados, 17 em operação; 98 ",-gente~.do setor de
solventes, 30 em operação;45 di~tribuidorasde asfal
to, 42 em operação; e 964 Transportadore~Revende
dores Retalhistas, TRR.Portanto, os senhoresvêm
que é um universo denÚmeros assustador. Não sei se
assustador SÓ para nós dia j\NPouse.assustadores
em geral, mas os números são realmente importan
tes.b próximoslide,porf~vÔr.. Aqui,apenas·para dar
idéia, é o consumo apar~nte de dérivadqsde petróleo
no nosso País. Nós consumimos porvolta dé1 milhão
e 700 barris equivalentes depetróleo por?ia,.emma
téria de combustíveis líquidos. Ocornbustível mais
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consumido no Brasil é o óleo diesel. Isso tem certa im
portância, embora não seja exatamente aqui o foro,
mas tem muita importância porque - em vista de nos
so perfil de consumo, o Brasil consome muito óleo di
esel- as refinarias são obrigadas a ter um tipo de refi
nação que leva a que elas tenham necessidade de
importar, ainda assim têm de importar óleo diesel e
GLp, e têm um excesso de gasolina que acaba sendo
vendido no mercado internacional por preços não mu
ito importantes. Esse é um ponto importante para
quando nós viermos, no futuro - eu espero que seja
breve -, discutir a questão do refino no País. Bom, de
pois do diesel temos a gasolina, com 13,4; temos a
nafta, que é mais ou menos equivalente; depois te
mos o óleo combustível, o GLp, que é 7,8%; e outros
produtos. Esse é o panorama geral. Enfim, creio que é
útil à nossa discussão. Próximo. Nas importações, re
fletindo o que vimos no quadro anterior, importamos
muito óleo diesel, muito GLP, alguma nafta, coque,
querosene de aviação e outros. Outros são produtos
mais específicos, importados em pequenas quantida
des, o que é natural, porque é impossível a um País,
qualquer que seja, produzir todos esses produtos es
pecíficos. Mas, V.Exas. podem verificar por aí nossa
dependência ao óleo diesel e ao GLP. Voltando aos
postos revendedores, a situação em 30/5, conforme
adiantei, são 30.701, sendo que 29.265 cadastrados
e 1.436 pendentes. Nesse quadro abaixo, onde está
escrito "categoria", temos que 73% dos postos são
vinculados às distribuidoras e 27% são os indepen
dentes, mais popularmente conhecidos como Bande
ira Branca. Nesse círculo, algo que considero muito
importante, são os postos que vendem gás natural
veicular. Está havendo crescimento exponencial no
consumo de GNV no País, o que acredito que, em ter
mos macroeconômicos, é uma boa notícia, porque vai
permitir o maior aproveitamento do gás natural prove
niente da Bolívia e também do nosso País, tanto o gás
associado ao petróleo quanto as reservas de gás que
estão sendo, felizmente, descobertas em nosso terri
tório. Seguinte. Esse aqui vou passar rapidamente,
podemos voltar depois a ele, referente ao processo
de autorização e aos principais requisitos. Por exem
plo, para o distribuidor de combustíveis líquidos: ins
crição estadual e CNPJ; contrato social; capital social
mínimo de um milhão de reais; SICAF; tancagem pró
pria mínima de 750 m3 . Para o distribuidor de GLP,
que também está aí - não sei se vale a pena seguir
tudo, porque, depois, V.Exas. terão cópia dessa apre
sentação. Podemos passar para o próximo. Aqui, as
exigências para os TRRs e as exigências para o re
vendedor. É claro que, durante as perguntas e as res-

postas, estaremos prontos para ir sobre cada um des
ses pontos. Próximo. Esse é um quadro que me per
mitiria chamar particular atenção desta Casa, desta
Comissão, porque, talvez, aí nos vejamos com um
dos maiores obstáculos que tem o País, a agência,
para fazer um controle e uma fiscalização melhor e
mais efetiva do mercado. Temos aqui ações judiciais.
Volto a dizer que é um dado de 30 de maio, de uma
semana atrás. Portanto, hoje, eventualmente já tere
mos números diferentes, porque eles mudam a cada
dia. Temos liminares de SICAF determinando que não
precisa tal distribuidora ou tal TRR apresentar SICAF.
Temos 27 para distribuidor e 4 para TRR. Liminares
para dizer que não é necessário o capital social: 23
para distribuidor e 1 para TRR. Para dizer que não é
preciso ter a base em cessão do espaço, aqueles 750
m3 no caso do aditivo das distribuidoras: 42 liminares
para o distribuidor e 4 para o TRR; 29 liminares libe
rando certas distribuidoras de quota, dando a elas
uma quota que pode ir à refinaria e a refinaria tem de
fornecer. Depois, há 29 liminares para livre comercia
lização, quer dizer, os TRRs só podem vender deter
minados produtos em determinadas regiões, e essas
liminares são no sentido de permitir que os TRR ven
dam quase que qualquer produto. Ou seja, é um chute
no tabuleiro das nossas regras. A Portaria n° 202 inte
grai é aquela das exigências nossas para o acredita
mento de uma distribuidora, de um agente. Então, há
liminares que dizem: "Essa portaria não se aplica". li
vre quem quiser. A 201, que se refere aos TRRs, tam
bém há liminares contra a 201. Finalmente, o número
que aqui é efetivo, que é a revalidação da autorização,
quer dizer, a ANP luta para cassar essas liminares,
consegue tercerto êxito, mas muitas delas são revali
dadas em seguida. Quer dizer, é um trabalho de Sísi
fo, leva pedra e volta pedra, leva pedra e volta pedra.
(Risos.) Muito bem. Esse quadro, mais sobre a verti
cal, são liminares contra atos da ANP. Esse quadro,
mais para a horizontal e menor, são atos contra reco
lhimento de tributos. E, no caso, quem tem de tomar a
iniciativa de tentar cassar são as refinarias, por serem
substitutos tributários, ou as Secretarias de Fazenda.
Temos 20 contra a CIDE, neste momento, para distri
buição e revenda, umapara importação e três limina
res para o não-pagamento de ICMS. Então, um co
mentário adicional antes de entrar naqueles últimos
números: a pior combinação é quando algumas distri
buidoras conseguem, em conjunto, liminares de libe
ração de quota ou determinando que elas tenham
uma quota absurda e, ao mesmo tempo, o não-paga.
menta da CIDE. Conseguimos cassar isso, às vezes,
em tempo recorde, em 6, 7, 8 dias úteis, mas é difícil.
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Em 6,7,8 dias úteis a fortuna que é feita é incalculá
vel e, depois, esse dinheiro nunca mais aparece. Nun
ca mais aparece. E a quem deu a liminar, deu a limi
nar e não acontece nada. As distribuidoras, portanto,
na situação atual, como já tinha apontado antes, de
257 registradas na ANP, 173 estão em operação. Ago
ra, dessas 173 em operação, 82, portanto 47%, traba
lham com liminares. E controlar quem está com limi"
nar é quase impossível. E, das TRR, há 38 com limi
nares. V.Exas. vêem um último dado, o índice de re
versão de decisões judiciais. Nosso índice não é tão
mal. Conseguimos 70% de reversão, mas, ainda as
sim, temos a revalidação, que é, nesse quadro que
está na vertical, aquele último número de 32 e de1.
Podemos passar para o próximo. Isso aqui são ospro
cessos administrativos para revogação de autoriza
ções: autorizações revogadas, 10; em fase de deci
são, 8; alegações finais, 19; em fase de defesa prévia,
23; em análise, 8; arquivado por atendimento, 26. Por
tanto, 94. Isso aqui é o seguinte: nós estamos revo
gando autorizações, revogando. na ANP. Agora, con
trariamente àqueles que agem contra a lei e que tudo
é rápido e fácil, a AN P, porser um órgão do Governo,
por ser um órgão legal, que tem de agir legalmente,
para revogar uma autorização até de uma distribyido
ra que se· sabe.que está praticando irregularidades,
mas o processo de revogação é um processo lento. É
um processo lentoP9rque tem de seguir a forma da
lei. Adiante, Aqui eu V9U apenas citar qual será a apre
sentação do Diretor HortaNogueira, que foi convoca
do por esta Comissão. O Diretor Horta Nogueira já foi
reconduzido, está no seu segundo mandato, está na
Agência há 4 anos e meio e ele conhece a fundo o
tema e os senhores terão uma.exposição muito útil,
que servirá para os nossos debates. O próximo. Volta
um pouquinho atrás. Bom, elevai. falar sobre regula
ção do mercado, sobre preços e problemas tributári
os, cornoéo monitoramento de preço, a parte de de
fesa da concorrência, a parte de qualidade de com
bustíveisevêli fazer algumas observações para bene
fício da discussão. Agora sim. isso aqui é o quadro le
gai clafiscalização: A base de tudo é a nossa lei, que
nós chamamosa.nossa lei, que é a lei que criou a
ANp, a Lei do Petróle?,.á9.478,. de 1997. Diz no seu
art. 8°: "AANP terá cOrno finalidade promover a regu
lação, a contratação e a fiscalização, cabendo:" No
seu incisoXV: "regulare autorizaras atividades rela
cionadflscotnoabastecimentonacional de combustí
veis' fiscalizando-o$ diretamente ou mediante convê
nios". Deppi$ a nos$a segundadiretriz, nossa segun
da regra básica, éaL.ei n° 9.847, que dispõe sobre a
fiscalização das atividades reguladas pela ANP e es-

tabelece as sanções administrativas. Eu peço que os
senhores guardem bem tanto a 9.847 quanto o De
creto nO 2.953, porque sobre isso nós pretendemos
falar muito no dia de hoje e sempre que pudermos nos
manifestar. E, finalmente, a Lei n° 9.784, que regula
menta o processo .administrativo no âmbito da Admi
nistração Federal. A importância de seguir essas 3
leis que, curiosamente, por uma coincidência extraor
dinária; são 3 leis diferentes, mas que se formam com
os mesmos 4 dígitos. O senhor me desculpe, mas é
uma coincidência curiosa: uma é. 9.478, a outra é
9.847 e outra é 9.784. É apenas uma curiosidade.
Mas essas 3 leis combinadas fazem com que a nossa
tarefa, determinada pela lei maior, pelo menos a mais
importante para nós, que é a 9.478, faz com que essa
tarefa de fiscalização seja muito dificultada, porque a
9.847, que estabelece as ações administrativas, ela é
fraca. E isso daí será objeto até mesmo de uma pro
posta da ANP para que se tenha uma nova legislação.
E a 9.784, que regulamenta o processo administrativo
no âmbito da Administração Federal, faz com que os
processos que se criam na ANP, para.eventual puni
ção, sejam lentíssimos.O seu tratamento é absoluta
mente lento, o que faz com que seja uma maneira de
proteger, no fundo, o criminoso, o irregular. Adiante.
Aqui é um quadro, vamos dizer, um pouco intimidante,
mas eu chamaria aatenção para 2 ou 3 pontos que,
eu acho, são relevantes. É o histórico da atuação da
ANP em matéria de fiscalização. Como eu disse, a
ANP começou a funcionar em janeiro de 1998. Em
1999, nós fizemoslO.022 ações e houve 2.385autu
ações. No caso dest(:? quadro (mostra quadro), as co
lunas deviam. até estarem outra ordem, mas peço
desculpas. Então, temos aqui nesta última coluna o
grau da efetividade: ações versusautual;ões. Os se
nhOres verão que em 1999 nosso grau de efetividade
erade 23.8%. Em 2002, não só aumentamos de ma
neira extraordinária o número de ações, rnástambém
aumentamos, deforma também extra.ordinária, o grau
de efetividade, estamos com 43%. E em 2003, das 8
mil.ações empreendiclas n.esteano, tivemos um grau
de efetividade de49%; portanto, nesse ponto, a Agên
cia tem tido êxito, graçasao monitoramento da quali
dade, o monitoramentodos preços, a fiscalização diri
gida etc. Agora, quanto mais autuamos, mais nós nos
criamos problemas, porque maisproc€l~soS.temos,
processos esses que nãoconseguimo$levaradiante,
porque os caminhos legais são muito, digamos assim,
muito complexos para um Órgão do G.overno.Um.ór
gãodo Governotem uma dificuldade depas$arpelo
labirinto processual que faz com que a.impunidade,
que. já é grande por vários motivos, aumente ainda
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mais, pelo tempo que transcorre entre o início de um
processo e o seu final. A próxima, por favor. Aqui, eu
vou demonstrar quais são as diretrizes de atuação da
fiscalização. Então, as diretrizes são: estabelecer
ações conjuntas, parcerias e convênios com outros
órgãos fiscalizadores; priorizar o atendimento a de
mandas de órgãos públicos, tais como Ministérios PÚ
blicos Federal e Estadual, e a Polícia Federal; priori~

zar as informações provenientes do monitoramento
de qualidade e de preços que faz a ANP. Isso para au
mentar a efetividade da fiscalização, porque, como os
senhores sabem, isso é corrente, só temos 55 fiscais,
para aquele número todo, só temos 55 fiscais. E a ou
tra prioridade é atender as denúncias encaminhadas
pelo Centro de Relações do Consumidor. Temos o
0800, que é muito utilizado, e procuramos atender a
essas denúncias. Finalmente, manter as equipes de
fiscalização, esses 55 funcionários, em constante ro
díziooperacional, de modo a não criar vínculos locais.
Essas são as nossas diretrizes de atuação. Adiante.
Este é um quadro (aponta quadro) no qual procura
mos demonstrar com quem temos convênio. O ama
relo, portanto o País inteiro, inclusive o Distrito Federal,
são convênios que temos com os Ministérios Públicos
Estaduais e do Distrito Federal. Então, temos convê
nios com todos eles, e somos muito auxiliados pelos
Ministérios Públicos na nossa função de fiscalização.
Depois, o quadrado azul são convênios assinados
com Secretarias de Fazenda dos Estados; temos até
agora assinados 5 convênios - um está em renova
ção -, que são: Minas Gerais, Espírito Santo, Per
nambuco e Tocantins. Temos convênios em renova
ção, um com o Estado do Rio de Janeiro; convênios já
aprovados pela ANp, e só esperando a data para sua
assinatura, temos 3: Alagoas, Paraíba e Ceará, sendo
que o Ceará eu assinarei, na próxima segunda-feira,
com o Governador. Teremos mais um. E, depois, te
mos convênios em análise, seja pela ANP, seja pelos
Estados, que são estes triângulos de cor verde. Os
senhores vêm, portanto, que... São os quadrados.
Perdão, são os quadrados de cor verde. Os senhores
vêm, portanto, que nós estamos aumentando os con
vênios. Esse trabalho de assinatura de convênios
com as Secretarias de Fazenda dos Estados come
çou no ano passado, 2002. E, ano passado, como era
um ano eleitoral, muitas administrações terminando,
não foi possível fazer um número muito grande. Só as
sinamos no ano passado com Rio de Janeiro e Per
nambuco. Neste ano já assinamos mais. Tenho a es
perança de que, até o final do ano, a Agência Nacio
nal do Petróleo tenha convênios firmados com todas
as Secretarias de Fazenda da União - essa é uma es-

perança. Temos também convênios com Corpos de
Bombeiros, que são convênios muito importantes
para fiscalização do gás de cozinha, do GLP. Neste
sentido, a instituição Corpo de Bombeiros, tão respei
tada neste País, e tão séria, tem ajudado muito a
Agência. Temos assinados estes triângulos; em reno
vação alguns outros e em análise também um núme
ro grande. É mais um tipo de convênio que espera
mos ter com o Brasil inteiro no mais breve tempo pos
sível. Temos um mapa que seja aquilo que temos hoje
em dia com o Ministério Público, tenhamos também
com as Secretarias de Fazenda e com os Corpos de
Bombeiros. (Pausa.) AtuaçãodaANP. Primeiro, foi im
plementar as diretrizes previstas na Lei do Petróleo.
Podemos depois demonstrar quais são as diretrizes e
demonstrar que praticamente implementamos todas
as diretrizes, como a regulamentação do abasteci
mentode combustíveis. A outra é fazer monitoramen
to de preços, sobre o que o Diretor Horta explicará.
Depois, é subsidiar os órgãos de defesa da concor
rência - a Secretaria de Defesa Econômica do Minis
tério da Justiça e o CADE. A outra é fazer o controle
da movimentação de produtos: como o produto sai da
refinaria, vai para a distribuidora e chega nos agentes
finais. Estamos trabalhando num programa chamado
SIMP, que já está em operação, mas está sendo aper
feiçoado -- mas já é utilizado -, para ter mais um ele
mento, mais uma ferramenta de fiscalização do mer
cado, que seria a movimentação de produtos. Depois
fazemos o acompanhamento dos agentes autoriza
dos. Como? Através da fiscalização dirigida, através
de convênios, através do recadastramento, através
da observância às normas, se aqueles agentes auto
rizados estão observando as normas, e através da re
versão de decisões judiciais. E, finalmente, a atuação
que já mencionei, mas que é muito importante, é a li
nha direta com o consumidor. Essa linha direta com o
consumidor é algo importante e que já temos através
do CRC, com o nosso 0800. (Pausa.) Dificuldades. As
dificuldades são: penalidades ineficazes e difíceis de
seremaplicadas. Isso dá um sentimento de impunida
de ao infrator. E a opinião Publica fica com o senti
mento de que aquele agente que lhe vendeu combus
tível adulterado não está sendo punido adequada
mente. Aquele que exerce a sua atividade de maneira
ilegal e desonesta pode dizer, com um sentimento de
impunidade: "A Agência vai demorartanto a me punir,
e vai me punir com tão pouco, que mais vale continu
ar. Depois eu desapareço." Não sei como pedir ajuda
a V.Exas. em relação a isso,. mas certamente isso tem
que passar pelo Congresso. O seguinte aspecto é a
lentidão da tramitação dos processos administrativos
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pelas causas que já mencionei. Outro aspecto refe
re-se às ações judiciais. Outros são as práticas anti
competitivas, que existem,. sem dúvida nenhuma:
combinação de preços, aumentos artificiais para ex
pulsar determinado concorrente. Trabalhamos para
resolver isso, por determinação legal, com a Secreta
ria de Defesa Econômica e com o CADE Temos as
questões tributárias e trabalhamos muito com a Re
ceita Federal. Temos - para voltar, V.Exas. me descul
pem - 55 fiscais. E há restrições orçamentárias.
Essas são as nossas dificuldades. Quais os efeitos
para nosso trabalho e para a sociedade? Aumento ex
pressivo <de agentes objetivando lucro fácil. Entra
agente objetivando lucro fácil, entra agente pratican
do irregularidades. E aquele que trabalha honesta
mente tem prejuízo, é expulso do mercado; ao se de
fender, acaba cometendo ilícito, porque combina pre
ços com um posto que está na mesma rua. E é ilegal;
não se pode fazer isso. Mas ele está fazendo isso,
porque surgiu um bandido que começou a vender
mais barato. O efeito que existe sobre o mercado é o
de um pontapé em um jogode damas ou xadrez que
estivéssemos armando. Essa é .asensaçãoque te
mos a cada dia. Estamos ali armando com dificulda
de,e vem uma decisãojudiciale dá um pontapé no ta
buleiro, e temos que cOlTleçar tudo de novo. Outro efei
to,fortíssimo tanto para aU~iãoquanto para osEsta
dos, é a redução de arrecadação de tributos.. Nesse
sentido, as Secretarias de Fazenda se. c;.ieramconta,
principalmente pelo êxito que houve em Pernambuco,
com o aum19hto daarrecadação, de que precisam fac
zerconvênios conosco.. Nesses convênios, treinamos
o~ lisc~isdas Secretariasde Fazenda para realizar a
fisçalizaçãoe transferimos a.eles também o poder de
p~lícia.Outro. efeito de mercado é a lesão ao co.nsu
midor•.~emps queproteger o consumidor e ele é lesio
nadofr~qü~ntem~nte. Hátambém, como efeito nega
tivo, o el:;tírnulo à formação do crime organizado. Mui
tqs di~ern9peocrirne orgç:inizadonão ésó o narçotrá
fico, masqpe~á associações entre o narcotráfico e.a
vendail~g~1 de combustíveis. Aliás, V.Exas.sabem
disso tãob~mou melhor do que eu. Finalmente, há o
enfraqueCimento ·do órgão regulador, porque, se
acol1tece.issotudo, para que haver umórgão regula
dor? .Estou faz~ngo questão de. trazer esse ponto
para ITI0l:;tr<;lra V.Ô{as. Temps consciência. Quais são
osdesafios?Oqesafioseria a reformulação da regu
lamenta~~oqo abastecimento, revisão de normas em
vigor,preEilnchimento de lacunas legais. Isso efunção
daANP..Essa de cima é daANP. oque está a~onte

cen~oé os~guintei: nós tivemos,. a partir de 10 de ja
neiro do ano de 2002, portanto, do ano passado, nós

tivemos o mercado liberado. A ANP tinha feito, ao final
de 2001, uma regulamentação desse mercado libera
do. Então, durante 2002 e parte de 2003, nos permitiu
que víssemos se essa regulamentação que a ANP ti
nha feito era ad~quada, e estamos revendo várias
dasnormas em vigor.Agora, eu queria dizerque esta
mOs revendo com a participação mais ativa, mais
aberta possível dos agentes- dos agentes, do sindi
cato dos agentes, dos representantes dos agentes.
Estamos fazendo isso. Um outro ponto seria. encami
nhamento de proposta de revisão da Lei n° 9.847, que
é a das sanções administrativas e o tal do Decreto
2.953, que são os procedimentos. O que nós quere
mos? Ampliação da possibilidade de aplicação de ca
utelar; aperfeiçoamento do mecanismo de gradação
das penalidades; interdição do estabelecimento irre
guiar até. o término do processo administrativo; .rito
sumaríssimo para autuação com interdição; amplia
ção da pena deperdimento de produtos apreendidos,
multa atrelada ao faturamento bruto da empresa; uni
formização das normas versus leis da pel1alidade;oti
mitação dos prazos· e procedimentos. Os desafios,
portanto, são.: aperfeiçoamento daifiscalização, atra
vés da contratação de auditorias,. porque para isso
nós nãotemosrecursos, e a nossa base ~egal é tênue
para isso..Paraquê? Para ter o levantamento contínuo
dasadequaçõesdosaQentesàs normas vig~ntes ea
constatação deirregula,ridades. A Consolidação no
quadro tributário-isso passa obviamente pela refor
ma tributária,principalmente pe/oICM$, e.~.criação

de um núcleo de inteligênda,quejáha,viç:inaAgên
cia, mas nós estamos.tentando€!perfeiçoar com. a
atuação cada vez mais coordeni.ida cOm outros. ór
gãos de governo, Ampliaçã(Jd~parceria.scom pMi
nistério da Justiça,.a Polícia Fed~ral, .~ Contro/ado
ria-Geral da União,a Receita Feder~', as S~cretarias

Estaduais de Fazen~ç:i,j~nta,scom~rciais,etc., com o
objetivo de obterinfqrmaçõespreci~asparao eXE:)rcí
cio da discricionariedap~que a Agênciatem.AAgên
cia tem discriciona,riedade. Agora,,~ inf~rmação preci
sa é muito import~ntepara9uee~~~discr,iciqnarieda
de não .se transform~~m arbitr~ri~<1Ja<:f7,Então, e~se
é o objetivo. Finalme9te, osoutr9s dois: d~safios fi~a
is, e eu termi~o.essa,.E:)xp?~i~ãop~<:find9 descylpa,s
porterme alonga,<:fO: fampliaç~o <:fqq,uadrqde fiScais
e.uma dotação orçarhe~tl!lria coh1p~tív~lcom .as.atri
buições da Agência. Comisso, Sr. Presid,er'lte, eu en
cerro minha e~p()siçã().

O SR. PRES;l[lENTE (Deputado Carlos Santa
na)- Nós é que a,grad~emos.Vamos passar díreto
ao Dr. Luiz Horta Nogueira.
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o SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar
os Srs. Parlamentares, os presentes e iniciartambém
agradecendo a oportunidade que essa CPI cria para
a Agência Nacional do Petróleo vir a público e apre
sentar sua visão, suas informações, para que, efetiva
mente, esta CPI, com certeza, leve a resultados efeti
vos, como todos esperamos. Os temas que eu vou
tratar já foram adiantados pela apresentação do nos
so Diretor-Geral e têm a ver com aspectos mais espe
cíficos desse mercado, com a questão dos problemas
de preços e tributos, com a questão da qualidade dos
combustíveis. E pretendo não perder a oportunidade
de tirar também algumas conclusões, que, eu tenho
certeza, estão alinhadas com aquelas mais importan
tes conclusões que o nosso Diretor-Geral termina de
apresentar aos senhores. Então, nos aspectos de re
gulação de mercado, a gente deve lembrar que a
Agência Nacional do Petróleo foi criada no contexto
de evolução que o Embaixador Sebastião acaba de
apresentar e teve, portanto, essa missão de imple
mentar uma nova forma de o Estado acompanhar um
mercado tão importante num setor de infra-estrutura
tão significativo como é o de combustíveis. Para que
isso se desse de uma forma saudável, nós criamos
um conjunto de barreiras e entradas seletivas - o
Embaixador também as comentou - com exigências
de caráterde regularidade tributária, exigências lega
is quanto às instalações, capacidade financeira· e
mesmo a verificação da legalidade societária dessas
empresas. Em todas as portarias da ANP que conce
dem autorizações para que agentes econômicos en
trem de forma regular no mercado de combustível co
locam-se tais exigências. Lamentavelmente - e vou
repetir a mesma transparência que o Embaixador já
mostrou -, nós temos aí uma série de liminares que
criam uma distorção terrível no mercado na medida
em que concedem para alguns agentes o privilégio
inaceitável de jogarem segundo regras próprias, par
ticulares, que não são permitidas aos demais agen
tes. Isso é terrível para a Agência. Ainda quero cha
mar a atenção, embora o Embaixador já tenha men
cionado esses números, para o número de 32 revali
dações de autorização. Em que pese o esforço da
Agência Nacional do Petróleo em reverter essas deci
sões judiciais, dadas muitas vezes com cautela ante
cipada e tudo mais, elas vêm sendo ainda assim reva
lidadas em 32 casos de distribuidoras. Ou seja, as
nossas superintendências fazem todo um trabalho
para evidenciar a insustentabilidade da permanência
no mercado de determinados agentes e mediante re
cursos, que estão absolutamente fora do alcance da

Agência, temos a permanência de 47% de distribui
doras ao arrepio das exigências mínimas que são as
condições para entrada nesse mercado. Então, essa
questão das ações judiciais, contrariando asexigên
cias da Agência e naturalmente associadas sempre a
liminares que permitem o não-recolhimento de tribu
tos que disfarçam a evasão fiscal, é absolutamente
danosa para esse mercado. Para seguir, acompa
nhando esse mercado de combustíveis, a Agência
tem, como o Embaixador já comentou, os seus pro
gramas de monitoramento. Creio que nisso há uma
evolução muito importante em termos dos aparatos
que o Estado brasileiro tem para acompanhar o mer
cado de combustível. Hoje nós temos - e são usados
- os monitoramentos de preços, aos quais vou me re
ferir, o monitoramento de qualidade, e estamos, com
grande empenho, implementando um sistema de mo
nitoramento de movimentação de produtos. Já temos
algumas informações, mas precisamos colocar mais
informática, mais inteligência nesse processo. Isso já
vem praticamente desde o início da gestão do Embai
xador, que acreditou nesse processo também, e esse
SIMP vem-se tornando cada vez mais realidade. Den
tro da Agência, ele já é e pretendemos abri-lo também
para o mercado. O que é o SIMP? É um Sistema de
Informação de Movimentação de Produtos para
acompanhá-los desde a saída da refinaria, passando
pelas bases primárias, secundárias, até a chegada
praticamente ao posto do consumidor, como esse
produto se movimentou, para fazer o acompanha
mento dessas quantidades de uma forma sistemática
e regular. Vamos começar por alguns produtos, va
mos começar em algumas regiões a difundir isso.
Agora, juntos, o monitoramento de qualidade e o mo
nitoramento de preço, são componentes muito impor
tantes da inteligência da Agência. A idéia é disponibili
zar essas informações e verificar inclusive o marke
tingshare e a participação no mercado dos diversos
agentes. Indo para uma das questões que sei é can
dente e que inclusive motivou esta CPI, vamos tratar
de alguma forma da questão dos preços. Antes disso,
é preciso lembrar que, no atual marco legal, a Agên
cia Nacional do Petróleo não interfere na formação
dos preços. A sua preocupação central é acompanhar
esse mercado e, frente a eventuais distorções de prá
ticas competitivas, informar ao Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência. Nós temos observado, evi
dentemente, problemas na formação desses preços.
Existem, como eu já adiantei, distorções nos preços
de mercado por obtenção dessas liminares contra os
tributos sejam da União, sejam os tributos estaduais.
É sabido que do preço de um combustível, principal-
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mente da gasolina, uma parte muito importante são
os tributos. Nós estamos trazendo, além das apresen
tações que preparamos para os senhores aqui na
CPI, todo um conjunto de dados, que já colocamos à
disposição do Presidente da CPI, e são dados conhe
cidos, ou seja, que já foram falados aqui. Mais da me
tade dos preços de certos combustíveis são tributos.
Isso é assim no Brasil, é assim em todo o mundo. Se
existe a possibilidade, consentida por uma liminar, de
não recolhimento desses tributos, a distorção compe
titiva é tremenda. E esse é o principal problema. Exis
tem também problemas de sonegação pura e simples
de ICMS. A nossa legislação de ICMS é reconhecida
mente uma legislação de difícil aplicação e que per
mite brechas. A movimentação de notas fiscais... É di
fícil.fazer esse acompanhamento. Principalmente no
caso do álcool e no caso do diesel, são notórios os
problemas associados ao ICMS. Há uma expectativa
muito grande da sociedade, do mercado por conta da
reforma tributária, nesse sentido, e todos os sinais
que nós temos vistos já, que vêm sendo adiantados,
do projeto que vem sendo elaborado aqui, nesta
Casa, sinaliZam que nós teremos um avanço muito
positivo nesse sentido. Os outros problemas relativos
apreços tem a ver com cartelízação, e a Agência
acompanha, mediante monitoramento de preço, com
cuidado, essas informações, e vou dizer como. Exis
tem outros dois problemas que se associam à ques
tão depreços que têm um caráter, evidentemente, po
liciaI e aAgência. nem tern como entrar: a atuação de
clandestinos e roubo de cargas. Na região metropoli
ta.na de. São Paulo, por exemplo,. sabemos que exis
tem comfreqüência roubos de cargas, problemas de
receptação e isso, evidentemente, distorce os preços.
Como distorce< também os preços a existência de
agentes, que em momento algum foram autorizados
pela Agência. A Agência não pode multar, não pode
fazer um processo administrativo em cima de uma
agente que não existe para ela. Essa é uma questão
policial. Ontem, eu vi num jornal, Jornal do Paraná,
que uma pretehsa distribuidora havia sido detectada.
Nós apoiamos no acompanhamento da avaliação do
produto, mas é uma empresa que não está em qual
quer cadastro da <agência. Nós não podemos multar
essa empresa. Essa.é a situação onde claramente as
operaçõesconjunta.s com órgãos estaduais e órgãos
policiais é a Única forma efetiva de atuar. Quero falar
umpouco, então, do programa de monitoramento de
preços.· Esse prQgrama já tem dois anos de imple
mentação. Ele visa acompanhar de perto o mercado
emtodasas.suas instâncias, divulgar com a maior
transparência e. com maior rigor técnico essas infor-

mações. Hoje, ele está cobrindo 411 cidades do Bra
sil, em mais de 10 mil pontosde venda, em 5 produ
tos,·que nós acompanhamos a venda: gasolina, die
sel, álcool, gás natural veiculare GLP. Esses resulta
dos são disponibilizados toda semana. Quinta, sex
ta-feira, eles estão indo para o nossosite. Consti
tui-se, efetivamente, um· serviço público que a Agên
cia Nacional do Petróleo está prestando à sociedade.
Eu tenho certeza de que não ésó um mercado que vê
isso com freqüência. As associações de consumido
res, a própria imprensa utiliza já com freqüência. Pas
samos a ser uma referência qUanto a essas informa
ções. O slide, que está aíapresentado, mostra uma
das telas que são colocadas. Vejam bem, são coloca
dos os preços em 411 cidades brasileiras e esses va
lores estão lá semanalmeme atualizados. E existem
informações em âmbito de atacado e também em âm
bito de distribuidor. Existe um certo nívelde recusa de
informação de notas fiscais, que não são apresenta
das. Isso também é colocado na Internet. Nós dize
mos: "o posto "x" praticou. esse preço e a. nota fiscal
não foi disponibilizada. "As Secretarias de Fazenda
têm essa informação, os PROCONs têm essa infor
mação também". A partir dessaS informações de pre
ços, nós podemos cumprir o que se espera, o que a
lei determinou para a agência no âmbitocfa defesa da
concorrência.

Reza a lei, no seu art. 10, que, quando a ANP to
mar conhecimento ou detectar alguma situação que
configure ou possa configurar alguma inflação à or
dem econômica, que estão capituladas na Lei da De
fesa Econômica, nós deveremos instruir notas para a
Secretaria de Defesa Econômica. Com esse objetivo,
a agência, já há mais de três anos, realizou um acor
do de cooperação técnica com o CADE - Conselho
Administrativo de Defesa Econômica e a SDE para
agilizar, estabelecermos todos mecanismos de fluxo
de informações entre a Agência Nacional de Petróleo
e o Sistema Brasileiro de Defesa à Concorrência. O
que nós já fizemos nesse sentido? As ações efetua
das até o ano passado. Já preparamos 109 notas téc
nicas para o Sistema Brasileiro de Defesa da Concor
rência. Maior parte delas tem a ver com a prática de
cartéis. Não é uma coisa simplória dizer que existe ou
não um carte!. É preciso nós observarmos se os pre
ços estão elevados acima das médias em condições
comparáveis e se o desvio, a variação de preço, em
torno daquela média que observamos é significativo.
Existe toda uma regra de trabalho para isso. Essa
avaliação é feita por um grupo, agência, ou O(Jcleo de
defesa da concorrência que instrui essas notas. Qran
de parte, como eu disse, é sobre cartéis. Existe tam-
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bém alguma situação de preço predatório, quando
existem denúncias de que agentes, por exemplo,
numa distribuição, estariam favorecendo determina
dos agentes a jusante do processo, na revenda, por
exemplo. Boa parte delas tem a ver com combustíveis
automotivos e algumas sobre GLP também. A que le
vou isso? Quais os resultados que nós alcançamos?
A Secretaria de Defesa Econômica já tem em instru
ção 153 processos. Os processos julgados pelo
CADE já são, dois deles que levaram a sanções efeti
vas, no caso de Florianópolis e no caso de Goiânia.
Existe já no CADE em instrução também a situação
de Lajes e Belo Horizonte. Esse é um trabalho que
continuamente a Agência vem fazendo. Tenho real
mente a convicção de que como estamos vivendo um
novo contexto regulatório do marco dos combustíveis
no Brasil. Há um processo de aprendizado, um pro
cesso de jogar o jogo agora dessa forma. Foram anos
de mercado onde os agentes, de uma forma consenti
da pelo Estado, se ajustavam para termos os preços
únicos em todo o território nacional. Vivemos um con
texto diferente. O contexto que vivem farmácias, pa
darias, outros segmentos de comércio, onde cabe ao
agente determinar os seus preços observando os
seus custos e atendendo, sobretudo, ao interesse da
sociedade. Em relação à qualidade dos combustíveis,
é importante nós mencionarmos que a qualidade de
um combustível tem a ver com a sua adequação ao
uso. Esta Comissão, esta CPI dos Combustíveis, vem
fazendo um trabalho, sinceramente, muito bom. Eu te
nho tido a oportunidade de acompanhar alguns depo
imentos dos questionamentos que vêm sendo feito
aqui. Isso vem sendo útil inclusive, evidentemente,
para as funções da Agência. Percebi que essa ques
tão de qualidade é sempre objeto de uma certa in
compreensão da questão. Dizem, por exemplo, al
guns que a Agência não tem a especificação correta
que iria eliminar os problemas de qualidade que te
mos. Isso não é possível fazer. Ninguém no mundo
especifica um combustível pela composição. O com
bustível é especificado pelo desempenho que ele tem
que ter no motor, pela octanagem, pelas temperatu
ras de evaporação e, eventualmente, pelo teor de ál
cool porque há uma política Publica de melhorar a oc
tanagem da gasolina através do álcool. A especifica
ção decorre dessa adequação ao uso que nós busca
mos. E temos, no âmbito das distorções que observa
mos, no tocante à qualidade, quatro situações bem
notórias. É interessante entendermos isso. Eu gosta
ria de deixar isso bem claro aos senhores. O produto
combustível pode estar regular ou irregular frente à
lei. E o produto combustível pode estar bom ou ruim

do ponto de vista de qualidade. O que todos quere
mos e, eu posso dizer com uma certa tranqüilidade, a
grande maioria do mercado pratica, é um produto que
está conforme a lei e não foi adulterado ~ é aquele re
tângulo verde. Nós temos, abaixo dele, a possibilida
de de ter um produto que não está conforme e não foi
adulterado. Ele foi transportado inadequadamente, foi
armazenado inadequadamente; ele não obedece às
nossas especificações. Mas ele é um produto fora da
lei, do ponto de vista fiscal? Não necessariamente.
Ele pode ter recolhido todos os tributos. Agora, do
lado esquerdo, nós temos aí duas situações proble
máticas, que é quando o produto ou está fora da es
pecificação ou, pior, ele está dentro da especificação,
ele cumpre com as exigências que os motores, os
consumidores, o meio ambiente requerem, mas é um
produto que não cumpriu todas as exigências fiscais.
Os senhores, com certeza, escutam falar das mistu
ras da gasolina, da gasolina batizada, etc. É possível,
num laboratório, produzir-se gasolina a partir de mis
turas de solvente, álcool, querosene, e essa gasolina
terá exatamente o mesmo desempenho de uma ga
so�ina regular. É uma gasolina normal? Absolutamen
te. Da mesma forma que uma gasolina roubada, não é
uma gasolina que cumpre com a lei. Ela pode ser até
boa, de boa qualidade, mas ela não cumpre com a lei.
Então, detectarmos essas situações, para que a fis
calização da Agência possa atuar de uma forma obje
tiva, é uma imposição. E, para trabalhar nesse senti
do, a primeira etapa da fiscalização da Agência vem
sendo seus programas de monitoramento. Os progra
mas de monitoramento da Agência são a base essen
cial para que nós avancemos, de uma forma compe
tente, focada, com economia de recursos e, o que é
mais importante, de uma forma eficaz, para coibir as
distorções que detectamos. O programa de monitora
mento de qualidade de combustíveis é realizado com
instituições de pesquisa e universidades brasileiras
isso já vem sendo feito há mais de três anos -, envol
ve um volume apreciável de recursos. E nós estamos
cobrindo praticamente a maior parte do mercado. E
130 mil amostras de combustível são analisadas por
ano no Brasil. Isso não é pouco; é um programa que
coloca o Brasil, em termos de acompanhamento de
qualidade de combustível, ao nível que fazem os paí
ses desenvolvidos. Nós temos acompanhado progra
ma de outros países onde a questão de qualidade de
combustível também é um problema. O nível de per
das do Tesouro britânico, por conta de evasão de tri
butos, associado a distorções no mercado de com
bustível, é da ordem de 1 bilhão de libras/ano. Tam
bém eles têm um programa parecido. Esse programa,
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no Brasil, faz com que os postos sejam duas ou três
vezes ao ano visitados, principalmente na região em
verde mais intenso, que responde por 90% do merca
do brasileiro de combustíveis. As regiões Norte· e
Centro-Oeste têm laboratórios hoje em fase de apa
re�hamentoe, tão prontos possível, gostaríamos, e se
tivermos recursos para tanto, como bem lembrou o
Embaixador, gostaríamos de estender esse progra
ma de monitoramento para todo o território nacional.
Eu trouxe, nós trouxemos os últimos relatórios do mo
nitoramento de qualidade de combustível e, depois-
pode ser depois. Se quiser distribUir agora -, nós
podemos fazer chegar aos senhores a infor .

(Intervenção inaudível)
O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 

Sim, esperamos romper comisso. Não, Deputado?
Então, esse monitoramento de qualidade traz as in
formações. relativas aos produtos que acompanha
mos para as diversas regiões brasileiras e mostra, o
que é muito importante, que, deumaforma geral, a si
tuação •de. qualidade. nos •• combustíveis .brasileiros
vem melhorando ao longo dos últimos anos. Quando
a ANP começou afazer eSSe monitoramento, senho
res, as nossas distorções estavam em tomo de 12%
(em 2000). Em 2001, reduziram"se para 10%; foram
para 8% no ano passado, e nos primeiros meses des
te ano estavam em 6%.

(Intervenção inaudível.)
O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 

Desculpe, o senhor está falando comigo?
(Intervenção inaudível.)
OSR.LUIZ.A.YG~STOHORTA NOGUEIRA- E

há essaclara tEmdência de melhoria dos indicadores
de quali~ade.. Oqueocorreu nOS últimos meses foi um
increme[lto •das não-conformidades, dos problemas
de qualidade, que nós, preliminarmente, estamos atri
buindo à reduçãodo teor de álcool, que passou de
25% pa~a20%,e,agora,voltou aos 25%, nesses últi
mosmeses.lssofrouxe umefeito residual que foi cla
ramenteqeteGtàdo, como os .senhores podem ver aí
nessas estatísticas.As informações novas que eu es
tou trazenôoaqui,i~cIusivecomenteiisso com o Pre
sidente da ComIssão, são informações relevantes
que aind~ não foram .disponibilizadas no nosso site,
que têrnaver com as distqrções, como temos visto,
noâmbitodasdistribuidora~ e por bandeira; Esse grá
fico que. Gonsta aí, nós temos, na linha vermelha, a
médiade n~o-co~formidadedeprodutos com proble
mas nq Brasil,. qu~estavaemtorno de 8% durante o
períOdo de janeiro a abril. deste ano. E os senhores
podem ver que existem algumas distribuidoras que

apresentam nível de problema relativamente reduzi
do. A$ distribuidoras, em média, estão na região cen
trai. Existem, lamentavelmente, algumas distribuido
ras, que têm liminares inclusive, que estariam na re
gião de mais de 20% de não-conformidades no mer
cado. Apróxima transparência mostra a recusa de no
tas fiscais em postosbandeirados. Vejam bem, eues
tou aí apresentando informações, por bandeira, nos
postos onde são realizadas as atividades do monito
ramento de qualidadé.de combustíveis. São as infor
mações que a. fiscalização da Agência usa para orien
tar as suas ações. Vejam que o nível de recusa de no
tas fiscais também é elevado. De novo: a Agência não
é uma coletoria de impostos. Se existem irregularida
des no sentido de registros fiscais, só junto com Se
cretarias de Fazenda, operações coordenadas com
elas ou mediante convênios que a Agência pode atu
ar. Esse vem sendo o caminho que temos buscado.
Uma. outra inf()rmaçãoque eu acredito que é relevan
te - eu chamo atenção dos senhores porque isso
consta inclusiVe. do informe que distribuímos - tem a
ver com as relações entre preço e qualidade de pro
duto. Essa figura mostra, para o Brasil- eno re.latório
tem para todos os Estados brasileiros -, para os últi
mos meses, como éque se distribuíramos problemas
de qualidade em furção do. preço. No.caso da gasoli
na, as colunas laranja qu~ têm aí mostramque cerca
de dois terços dosproblernas de qualidade estavam
nos produtos vendido$abaixo do preço médio.Contu
do, quase um terço do produto que é vendido sem
qualidadetem preÇo acimadamédia, ou seja, .não há
uma correlaçãoirnediat~e~tfepreÇQe qualidade. E,
no caso. doálc?ol, essa situ~ção~ mais notável aincJa:
metade dos problemas de qualidade do álcool estão
nos preços m~is baixos e metade dosproblemas es
tão nos preços maisalt()s.lnclusive, ern·.algumas re
giões brasileiras ~Distrito FederalePiauí,porexem
pio, que eu me .Iembro-, tOO%. dos problemas de
qualidade do álcool aoontecem-'-nãoé o. Distrito Fe
deral; Piauí, com certeza, .13 Espírito Santo -,aconte
cem em preços~cimadaméôia. Os semhoresperce
bam que realm~nte se. trata.mde informações. que
mostram o que está acontecendo nesse mercado, e
isso é da maior· relevânci~.para. orientaras nossas
ações, e a importância também de .se~tuardeuma
forma coordenada. Eu devo dizer que todas essas in
formações do monitoramerito.de. q~alidade, que
apontam tOdos os postos que apresentamproblemas,
vêm, a partir de fevereiro, março, deste ano,sendo re
passadas para os Ministérios Públicos E~taduais que
têm convênio conO$CO, e são todo$oS EstadO$, certo
Embaixador? Estamos recebendo essas informa-



43324 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

ções. Existe também, como eu dizia, as situações
onde os combustíveis têm qualidade e têm irregulari
dade. Isso deve ser detectado através de um sistema
de marcação de solventes. Se houver dúvidas sobre
isso, eu não quero me estender muito, eu posso deta
lhar mais. O importante é que os senhores saibam
que todos os solventes produzidos e importados no
Brasil recebem uma quantidade muito pequena de
um marcador, que, se for observado na gasolina, dei
xa, de uma forma cabal, comprovada a existência de
irregularidade naquela gasolina, mesmo ela tendo to
das as suas demais características atendidas. No se
gundo semestre do ano passado - foi quando imple
mentamos efetivamente esse programa -, mais de
1.1 00 amostras de combustível foram detectadas
com marcadores. Ou seja, existe uma forma compe
tente, eficiente de se acompanhar as irregularidades
associadas a solventes. Eu, concluindo, então, chego
às minhas observações finais. Eu quero reiterar a im
portância do trabalho que a Agência procura fazer no
campo de prover a sociedade, os agentes públicos, o
mercado de informações de qualidade. Isso tem a ver
com o seu monitoramento de preços, monitoramento
de qualidades, o SIMP, que eu procurei de uma forma
breve comentar, mas só poderão ser efetivamente uti
lizadas tais informações à medida que nós·reforçar
mos ainda mais os convênios e os recursos da Agên
cia para utilizar tal inteligência. Além disso, nós temos
certos folders, informações que passamos aos donos
dos postos de gasolina em feiras e coisas assim. Eles
recebem tais informações. Inevitavelmente, os postos
têm uma responsabilidade quando vendem produto
sem qualidade em muitas das situações, porque,
mesmo medindo só densidade e o teor de álcool, es
tas seriam medidas que grande parte das distorções
poderiam ser reduzidas. As distorções de preços. Eu
quero ressaltar, como já mencionei antes, a importân
cia das questões tributárias. Certamente, os preços
estão, em alguns mercados, bastante distorcidos, por
conta dessas questões tributárias. As questões limi
nares, quero também dizer que é efetivamente um
grande problema nesse mercado. E decorre daí, des
se contexto, a necessidade de perseverar, como te
mos procurado atender, constituirmos parcerias,
como já se colocou aqui: Ministério Público, Polícia
Federal, Secretarias de Fazenda. Esse é um caminho
que, junto com o fortalecimento da competência da
Agência, poderá dar uma cobertura maior. E conta
mos, evidentemente, com o apoio do Poder Legislati
vo, que édeterminante para que essa CPI seja de fato
o início de um novo tempo no mercado de combustí
veis. Nesse sentido, as Assembléias Estaduais já fize-

ram trabalhos interessantes. Posso citar a CPI dos
Combustíveis, por exemplo, de Pernambuco; a CPI
dos combustíveis de São Paulo, que já sinalizou a ne
cessidade de nós harmonizarmos, consolidarmos
com o (ininteligível) tributário, de nós avançarmos em
uma legislação de ICMS que não tenha brechas a es
sas distorções; que a ação direta de constitucionali
dade da CIDE seja um ponto final nas liminares con
traa CIDE, que decorreu de um emenda à Constitui
ção, senhores; e que nós tenhamos uma nova lei de
penalidades, que o Embaixador já, de uma forma tão
explícita, já colocou aí como uma das maiores neces
sidades da Agência. Eu agradeço a atenção e estou à
disposição, como sempre a ANP procurou estar, da
Câmara dos Deputados, dos senhores, em qualquer
momento, para qualquer esclarecimento. Temos aí
um conjunto de outras informações - evidentemente,
tem muitos detalhes -, que passaremos aqui à Presi
dência, à Relatoria, para que eventualmente incorpo
rem aos trabalhos desta Comissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Gostaria de informar aos nobres Deputados que
algumas respostas vão ser em caráter de reunião re
servada, a qual, tanto o Embaixador quanto o Dr. Au
gusto Horta Nogueira, pediram. Então, sabendo que:
vai ter um momento da nossa sessão, que nós vamos
passar a uma sessão reservada, no mesmo critério
da que nós fizemos ontem. Então, queria já passar já
para o Relator, se tem alguma...

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu, primeiramen
te, quero registrar aqui a minha satisfação de nós es
tarmos recebendo o Embaixador Sebastião do Rego
Barros e toda a sua equipe. Juntamente com o Dr.
Luiz Augusto Horta Nogueira, cumprimentá-los pela
excelência da exposição, pela seriedade que o nosso
Embaixador empresta - e a confiança e a credibilida
de - frente à gestão da ANP. Eu já disse, aqui nesta
Comissão, Publicamente, Sr. Embaixador, que nós
estaremos fazendo relatório de mãos duplas ou a 4
mãos, sobretudo com a ANP. Temos buscado o enten
dimento com o Executivo e sabemos que, ao longo
desses 4 anos - e foi importante a apresentação, para
que os colegas Deputados e todos nós soubéssemos
do esforço, do que vem sendo realizado pela ANp, na
medida em que os depoimentos havidos anterior
mente muitas vezes questionavam a ação da ANP... E
esta CPI, esta Comissão, com o caráter pró-ativo que
deve ter, ela será, seguramente, um instrumento de
fortalecimento da ANP. Um setor que - ontem ainda
comentávamos isso, e a memória é curta -, até pou
cos anos atrás, o Governo falava a que horas que os
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postos de gasolina fechavam, qual era o salário dos
frentistas. O setor fechado a essa situação. E depois,
com a flexibilização, se abre o setor como um todo, al
tamente competitivo e com um problema seriíssimo:
que mais de SO% do preço desses produtos são im
postos. E não importa se foi o Governo de ontem ou
se foi o de hoje; o que importa é que essa grande ex
pressão, que o nossoEmbaixador diz que é um chute
por baixo do tabuleiro de xadrez, ela está focada so
bretudo nos tributos, na falta de unificação de tributos
e de transparência, que o setor deve ter. o outro ponto
fundamental é que nós mesmos aprovamos, no Con
gresso, uma contribuição de intervenção no domínio
econômico e o próprio Executivo não dá a velocidade
que precisa ser dada à aceitação ou à constitucionali
zação desse tributo, e faz com que as liminares cam
beiem, e até com as reincidências aqui faladas. É um
trabalho muito mais de harmonia, porque a solução
está relativamente clara. Descem alguns problemas a
que nós deveremos fazer com que esta Comissão
também apresente as soluçÕes, seja na área de ad
ministração do processo... Mas eu gostaria de, além
de cumprimentar todos, nosso Embaixador, pela ex
posição,e. o Horta, que dissesse um pouco mais. E
acho queétundamentalpara a ANP esse centro de
inteligência. Num setor e num País com a extensão do
Brasil, com quase 30 mil postos de gasolina, um País
que anda sobre rodas, com um potencial de aumento
de consumo, tanto da produção Como do de consu
mo, é fUndamental que a Agência tenha, a cada dia,
um processo de inteligência dos mais aCljrados e
apurados, com a marcação de DNA dos combustíve
is, que nós inclusive pedimos à Agênciaque quere
mos conhecer um pouco mais. A. Comissão, o Con
gresso dará~poio à inteligência. E quero dizer tam
bém o seguinte: quando eu fui Relator do Orçamento,
fiquei .estarrecido com o. orçamento das. agências.
Essa agência, que estaria sendo um instrumento de
arrecadação,ouseja, .regulador, normativo e fiscali
zador de mais de 1O bilhões que estão se perdendo
de impostbs-4 bilhões,claramente-, ela tem umor
çamento de fome. Não é possível trabalhar assim.
Assim foi na ANATEL, assim é na ANA. E nós mes
mos fazemos o erro, porque queremos que ela seja
eficiente, eficaz, mas oorçamento é absolutamente
pobre. Esse é um trabalho que nós também devemos
ter, a preoGupação, sobretudo, nesse processo em
que ela tem quesefirmarcomo agência reguladora,e
como outras fazem, de. uma maneira tão bem feita, no
mundo todo. Seriam essas as minhas colocações. E
me resgljardo, depois, défazer algum comentário no
final. Muito obrigado,. Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)- Vou consultar o Plenário sobre a anotação da
transformação desta audiência Publica, no momento
adequado, em reunião reservada. Aqueles que con
cordam permaneçam como se acham. Está aprova
da. Evilásio.

O SR. DEPUTADO DR..EVILÁSIO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Deputadas, Srs.
expositores. É lamentável, 50 anos depois, a gente
admitir que Charles de Gaulle tinha razão quando di
zia que o Brasil não era - e parece que não continua
sendo - um País sério. Isso nos deprime, nos decep
ciona. Talvez ele tenha falado isso não se referindo à
população brasileira, mas certamente às instituições
vigentes neste País. São tantase tão ineficazes. HáS
anos, esta Câmara e este conjunto de Deputados, na
sua maioria, tentava implementar, inaugurar os traba
lhos desta Comissão, e só agora foi possível. E, pelas
exposições. apresentadas até agora, que são ainda
incipientes - estamos apenas no começo -, já de
monstra qual o preju ízo deste País, desta população
com esses 5 anos de atraso. E o que é engraçado é
que muitos expositores, principalmente no meio dos
distribuidores, no comércio do varejo, canalizavam as
saídasparaa Agência Nacional de Petróleo. E oque a
gente obServa aqui é que também a Agência Nacio
nal de Petróleo é extremamente vulnerável e que se
coloca na dependência do resultado desta CPI. Isso
caracteriza a importância destaGPl,.a resppnsabili
dade de cada Deputado aqui presente. Então, Sr. Pre
sidente,eutenhocerteza de que il:lsoaqui desaguará
numa outra instituição, queé a Justiça nestePaís. Eu
não tenho dúvidade que nós iremos;.. E eu já irei pro
videnciarum requerimento a V.Exa.- que submetaa
este conjunto, ao Plenário desta· Comissão -, solici
tando a presença aqui de presidentes de .Tribunais de
Justiçanos Estados é,principalm~nte,dejuízescam
peões na deliberação, na. cessão dessas liminares.
Com certeza, nós precisamos, para resolver esse
problema, de uma grande força-tarefa; e.que deve
mos levar inclusive diretamente ao Presidente da Re
Publica. Mas é preciso uma ação conjunta, onde en
volva Governos dos Estados esUaS instituições esta
duais,· Governo Federal e as instituições i:l nível fede
ral, Polfcia· Federal, •PETROBRAS, Agência Nacional

-de Petróleo, Ministério de Minas e Energia, enfim...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - Conclua, Deputado. O tempo regimental é de 3
minutos.·Euestou sendo complacente com todos os
Deputados.

O SR, DEPUTADO DR. EVILÁSIO - Eu quero,
Sr. Presidente, com essa nossa reflexão, dizer da res-
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ponsabilidade de cada um de nós e encaminhar as
seguintes perguntas: no elenco de documentos ne
cessários para abertura de firmas de representação
ou de distribuição ou de revenda, eu perguntaria se
empresas que não tenham CNPJ ou inscrição esta
dual exclusiva para revenda de petróleo, se elas po
dem usar ... É o que está acontecendo hoje no merca
do predatório, onde redes de supermercado estão, se
não me engano, através do CNPJ e Inscrição Esta
dual de Supermercado, que não é atividade afim,
usando inclusive bonificação de ICMS e trazendo o
preço do combustível para baixo, fazendo sucumbir a
grande rede de distribuidoras, de postos de gasolina, de
micro e pequenas empresas. E também questionar o
convênio feito com universidades. A mim me parece
que esses agentes das universidades apenas têm a au
torização de proceder aos exames e aquilatar ou não se
é adequado ou não o combustível presente naquele
tanque, naquele posto, mas ele não tem o poder depolí
cia, não é fiscal. E a mim me parece também que; para
270, aproximadamente, 250 - não sei qual é o número
correto -, de distribuidoras... Será que - e a fraude está
ali -, seráque precisa de um grande batalhão de fiscais,
realmente? Então, eu deixo essas perguntas para um
dos senhores expositores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado Max Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, Srs. membros desta CPI, Sr. Embaixador
Sebastião do Rego Barros, Dr. Luiz Horta Nogueira, a
quem nós realmente admiramos há algum tempo, eu
trouxe algumas perguntas. E já vou diretamente, Sr.
Presidente, às perguntas, para facilitar a conclusão.
Eu fui Constituinte. E, na Constituição, eu tive uma ba
talha brutal para conseguir aprovar um artigo que
hoje está vigente na Constituição. E, então - eu até
organizei aqui -, que: durante os trabalhos da Consti
tuição, nós lutamos pela inserção na Constituição de
um dispositivo legal que estabelecesse regras claras
e duradouras para a atuação de cada agente TRR,
BR Distribuidora, para que esses agentes tivessem
tranqüilidade para realizar seus planejamentos e in
vestimentos. O resultado desse trabalho foi o art. 238
da Constituição, que em momento algum foi citado, no
aspecto legislativo, pela Agência, como se não exis
tisse. E isso realmente me entristece, porque, se tem
um caminho e vocês não querem seguir o caminho, é
uma questão que esta CPI deveria analisar profunda
mente. Ela prevê justamente, com clareza, o seguinte
texto, no art. 238: "A lei ordenará a venda e revenda
de combustíveis de petróleo, álcool carburante e ou
tros combustíveis derivados de matérias-primas reno-

váveis, respeitados os princípios desta Constituição:'
Então, se está faltando legislação, está aí uma opor
tunidade de vocês apresentarem uma sugestão, com
tanta vivência que vocês estão tendo do problema. E
desde a promulgação dessa Constituição, há 15
anos, entretanto, e apesar do nosso empenho, não se
conseguiu regulamentar tal dispositivo. E os respon
sáveis, todos sabem: foram os sindicatos das distribu
idoras grandes, o extinto CNP e depois o DNC que
trabalharam plenamente contra, junto com o Executi
vo, para que não fosse regulamentado esse art. 238
pela Casa aqui, pelo Congresso Nacional, pois as dis
tribuidoras não queriam regras preliminarmente defi
nidas, e o DNC , porque tinha medo de perder a auto
ridade. É aquele cacoete que já vem desde a época
da ditadura, Sr. Presidente, onde tinha o general do
DNC e o general da PETROBRAS. Os dois conversa"
vam e se entendiam, e aí é que estava o grande furo
dessa questão do petróleo e dos seus derivados.
Agora, é com surpresa que vejo o SINDICOM defen
dendo a regulamentação do art. 238, para resolver a
questão de falta de legitimidade da ANP. Então, a mi
nha pergunta: Sr. Sebastião do Rego Barros, como
Diretor-Geral, o senhor também é favorável à regula
mentação do art. 238? Porque, até agora, no gráfico
apresentado, parece que nem existiu a citação da re
gulamentação do princípio constitucional. O segundo
assunto que eu coloco aqui - é só uma colocação, Sr.
Presidente: nós temos um furo. Que todo mundo fala
que os juízes dão sentenças e ninguém vai ver o que
está acontecendo na lei, por que os juízes tanto dão
as tais liminares. Eu vou ler para vocês, e aqueles que
vão ouvir pela primeira vez vão ficar estarrecidos com
o que vão ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Gostaria que fosse concluído, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN --'- Sim,
senhor. Aqui diz o seguinte: "Não incidirá impostos", é
o que o juiz decide, "não incidirá imposto sobre opera
ções que se destinem a outros Estados de petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gaso
sos dele derivados e energia elétrica." Então, toda vez
que um caminhão com combustível de Paulínea sai
com destino ao Mato Grosso, ele sai, coloca num pos
to da esquina, dentro de São Paulo, e sai isento. E é
esse o joguinho; é o joguinho que a Constituição Naci
onal garante à sonegação nacional. Quer dizer, basta
você pegar em Araucária, no Paraná. Ele vai para
Santa Catarina, você está isento. É esse o absurdo
que nós deveríamos corrigir aqui e tirar esse texto cri
minoso da Constituição, como é criminoso a Agência
não querer regulamentar no Congresso Nacional a
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venda e a revenda de derivados de petróleo. Se eles
conhecem tudo, se faltam leis para punir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Conclua, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...e
ainda insistem em não querer regulamentar o artigo
constitucional. Quer dizer, para mim, é muito grave. E
outra coisa: eu, há muito tempo, já estive lá na Agên
cia e vejo que os brasileiros que são. normalmente os
pequeno.s, principalmente na questão do TRR - e o
senhor sabe que, desde a Constituição, a gente Vem
atendendo a esse setor de distribuidores brasileiros
que vão. nas fazendas, que vão em todos os cantos
deste País -, eles são o único setor que estão ainda
impedidos de importar. Mesmo que eles não tenham
capacidade eventual de compra, mas eles, .naquele
organograma da modernização, ainda ficaram impe
didos, e ninguém sabe por quê. Então, se nós esta
mos estabelecendo uma competição, que as rewas
sejam claras para todos. Eu tenho, Sr. Presidente,
duas perguntas, que eu. vou encaminhar por escrito,
para evitar que estaComissão tenha problemas. Mas
são assuntos referentes a joguinhos, como tem acon
tecido no Mato· Grosso, onde tem bombas,falsas,
como aconteceu agora essa tua acusação. Têmvári
os joguinho.s aí que permitem crédito de 10M para
empresas criminosas, que usam o crédito e vendem a
preço de banana. Então, esta é minha. pergunta, a
pergunta é: Sr. Diretor daANP, o senhor é favorável à
reg~lamentação do. art. 23B1E se ~ ANP está dispos
taa trabalhare contribuir para que. a gente regula
mente, quem sabe,comoc?nclusão desta CPI. E o
assunto,dos TRRs eu aguardo .ansiosamente. o seu
posicio.namento" queo senhorjá, desde o ano passa
do, e aANR falou que faria ~sseposiCionamento e até
agora não o fez. Muito. obrigado.

OSR~ PRE~IDENTE(Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado. Deput~do LUc:;iano Zica.

OSR.DEPUTADP LU~IANOZICA - Sr. Presi
dente, Sras.eSrs. Deputad()s, eu gostaria, primeiro,
de cUmprimenté:lrosexpositores e fazer aqui algumas
consideraçÕe$.Primeiro." a cadadia, a gente é surpre
endido na imprensa c8m notícias. Lá. no Paraná, os
jornais denojedão. c8ntadeuma investigação em
Maringá, ondeapr~enderam.documento.s, inclusive
fórmulas para transformar 5 mil litros de gasolina em
36 mUlitros e Ve~dê·la,tirá-Iado preço de 1 e 80 para
colocá-'I.a n9rperc:;ad?é:l1 real e6 centavos. Uma série
de questõesques.inaJiTamac~rênciae a debilidade
do sistemaQndl:3e~tamostrabé:llhado. Mas eu queria
fazerYrnac()nsider~çãp s9prea propalada falta de
capacidade da ANP para fiscalização. Aí, acho que

há, por parte da ANp, uma interpretação equivocada
da Lei 9.478, porque, na minha opinião... Hoje, aANP
tem 50 fiscais, Se ela tiver 5 mil ou3 mil ou 2 mil,ela
não terá condição de fiscalizar os postos com· a fre
qüência necessária, porque são 30 e poucos mil pos
tos no Brasil; ela não tetáestrutura para promover a
fiscalização. O grande equívoco, na minha opinião, da
interpretaçãoda Lei 9.478, éque a lei prevê convêni
os com instituições que tenham poder de polícia, nos
âmbitos estadual e municipal, com vistas à fiscaliza
ção. E há uma reclamação de que a única agência
que não tem firmado convênio com os PROCONS é a
ANP.As outras todas, ANEEL, ANATEL, têm firmado.;
e a ANp, não. É uma questão que eu coloco, já que eu
acho. que caberia à ANP fiscalizar a origem doproble
ma - para mim, a impo.rtação de solventes. O Brasil
produz 1% dovolume de gasolina em solventes. Eeu
tenho absoluta certezade que há em torno de 5% do
volume de gasolina comercializado no Brasil em sol
ventes importados, clandestinamente, da América do
Sul, do. Caribe, de diversas outras regiões,. entrando
pelos porto.s, sem que... E é muito. fácil botar uma fis
calização no.s po.rto.s, numa parceria com a Polícia
Federal, e identificar um navio descarregando clan
destinamente. Vai fazer um passeio pela ilha de Bar
nabé,.ou segyir o roteirp dos caminhões que saem da
ilha de Barnabé, .Iáno litoral paulista. Então, eSSa é
uma questãoqueeuqueriacolocar.Então, o perfil da
fiscalização, na minha o.pini~o... Po.r exemplo,. há al
gum controle? Se diz que as empresas filiadas ao
SINDICOM.nãoufam Ijminare~, mas qpemgarante
que não hajaempresas, dasgrandés émpresas que
estão no mercado, que não cqmpram de liminari$tas?
Háadvogados hqje que entram compedido. de limina
res e fatiamoS direito.s dessaslimin~res ,entre as dis
tribuidoras..Entã?, eS$etipo depap~1 tiscalizador da
ANP pode serfeito com ~m time de fiscal.talvez de
200, 300 fiscais, nãode 50, mas c()(Tl parceria, não
com a uniVersidade. Auniversidade tern.queserum
laboratóriq.p~raanalisarp quElo. fiscal do ·,PROCON
pegarde irregular.J=?uaghoque1o ppstq,nbje -eu dis
cordo e faleiaquijânurnaau9i~?ci?anferior.." que o
Governo está corn~ma abo.rdÇl!;Jl1merr~d~.Paramim,
há problemasnof P9stos, sim,masogranqe.proble
ma não. está ~ospp~t()~.

OSR,' PRtSIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vamosgon.clpir, npbre Deputado..

O S~;DEPlJTAD() LUCIANOZIÇA- Então, aí,
a outra qUl:~st~oé-aquestão da fiscalização da impor
tação desolventes,a. fiscalização dO$ volumes co
mercializados Pelos postos ou,, pelasdistribuídoras.
Por exemplo, o posto... Esse controle identifica a for-
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malidade do mercado ou não. Certo? É uma questão compra em larga escala - e infelizmente está aberta a
importante. A outra questão que me preocupa é a fi- possibilidade de dar condições favoráveis em função
gura do formulador. Foi um equívoco da legislação de- do tamanho de escala, que deveria, num mercado
ixar brecha para interpretar, foi um equívoco dos que como esse, ser proibido. Então, o supermercado com-
fizeram lobby em defesa da figura do formulador. No pra, pega um Estado como São Paulo, onde a base
entanto, hoje há um consenso de que não cabe no de cálculo do ICMS é, vamos imaginar, 2,40, quando
Brasil a figura do formulador. Há formuladores c1an- o preço de mercado é 1,90 - vamos imaginar uma si-
destinos em grandes quantidades no Brasil. Então, eu tuação hipotética -, e o supermercado vende a 1,80,
já apresentei um projeto de lei eliminando da Lei n° 1,75, e se reembolsa da diferença estabelecida da
10.336 a figura do formulador. E um decreto legislati- base de cálculo em relação ao preço a que ele ven-
vo revogando uma portaria, que eu soube agora, uma deu. Naverdade, o supermercado hoje que faz propa-
boa notícia, que a ANP suspendeu os efeitos da Por- ganda que baixou o preço está vendendo pelo preço
taria 316 ontem. Mas, por outro lado, recebi a informa- mais caro do País, porque ele se ressarce integral-
ção também de que a mesma ANP, mesmo tendo um mente na compensação de ICMS. É inconcebível que
recurso contra a concessão de uma figura de formula- a ANP não tenha tomado providências nesse sentido
dor, liberou o funcionamento de um formulador, on- para coibir essa que é uma concorrência absoluta-
tem mesmo, que está sob recurso. Eu queria saber mente desleal e predatória. Isso é claro. A
sobre esse recurso, que há fortes indícios de que cara-de-pau do supermercado de fazer propaganda.
essa formuladora se constituiu com base em instru- O Extra, depois que o Presidente da RePublica, no
mentos ilegais. Então, essa é uma questão que eu meu ponto de vista equivocadamente, deu uma de-
queria colocar. A outra é a questão dos TRRs. Há uma claração, colocou nos jornais no dia seguinte matéria
fiscalização efetiva? Os TRRs existiram para atender de página inteira dizendo que no Extra o preço da ga-
a grandes consumidores através da distribuição reta- solina baixou. Só que no Extra, para o consumidor,
Ihista, que contempla a preocupação com o óleo die- para o seu bolso, ele estava vendendo pelo preço
sei basicamente, no entanto, estão sendo hoje instru- mais alto do Brasil, que era o preço da base de cálcu-
mentos de fraude grave. A outra questão, que o Dr. lo estabelecida pelo Estado do ICMS, e saindo essa
Horta falou, que espera que na reforma tributária re- compensação do arroz, do feijão, do óleo, da banha,
solvamos a questão do IMCS. Dr. Horta, a questão do da carne, do miserável que paga esse ICMS. Então,
ICMS não precisa da reforma tributária. Ela já está in- isso, para mim, é uma grave omissão da Agência. Eu
serida no texto constitucional na Emenda n° 33, com tenho sido aqui um crítico da Agência, não da figura
uma alíquota única. Já há um projeto aprovado na Co- do Embaixador ou dos seus diretores, da interpreta-
missão de Finanças e Tributação, propondo a regula- ção do seu papel. Acho que há um equívoco grave e é
mentação, e eu requeri ontem regime de urgência equivocado nãofazer o convênio com os Municípios
com a assinatura de todos os Líderes para que trami- através dos PROCONs. A Agência não terá condi-
te em regime de urgência. ções de colocar um fiscal em cada Município para to-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- mar conta ou em cada região de uma cidade como
na) - Conclua, nobre Deputado. São Paulo.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA _ Conclui- O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
rei, Deputado Carlos Santana. Peço a gentileza, na) - Conclua, nobre Deputado.
como sou autor do requerimento de convite ao Emba- O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Concluo
ixador, eu gostaria de poder usar, inclusive, o que o por aqui e agradeço a tolerância do meu Presidente.
Regimento me propicia. A outra coisa é a questão do Muito obrigado.
CADE e da SOE, que foi citada pelo Dr. Horta.Há uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
fraude hoje no mercado, legal, porém absolutamente na) - O último nessa primeira rodada é o nobre Depu-
danosa ao mercado, que é a fraude dos supermerca- tado Paulo Rubem Santiago.
dos que implantam postos de combustível. Já tive O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
oportunidade de conversar a respeito com o Embai- SANTIAGO - Sr. Presidente, Deputado Carlos Santa-
xador, e minha opinião - e eu acho que é necessário na, prezado Embaixador, Dr. Sebastião, prezado Dr.
analisar - é que há uma agressão brutal à regra de Horta, 3 rápidas considerações e uma série de per-
mercado. Na medida em que o supermercado hoje guntas e encaminhamentos. Em primeiro lugar, fica
compra o combustível no preço normal da distribuido- claro, Sr. Presidente, que o modelo de abertura do
ra, provavelmente numa condição melhor, porque mercado que vendeu para a sociedade a imagem da

----------------------------- -
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competição, da qualidade e do preço, se constituiu,
ao longo dos anos, num imenso conto-do-vigário con
tra a sociedade. Em segundo lugar, o que nós vemos
é que, por mais que a ANP se empenhe e procure se
estruturar através de convênios, de ações, saindo do
centro do País para as periferias, para o interior, para
as regiões mais afastadas, na prática, a ANP avança
na velocidade e na potência de um fusquinha, mas o
mercado se desvirtua e se criminaliza com a potência
de um Fórmula 1, Não há como comparar, por mais
que tripliquemos a dotação orçamentária da ANP, de·
fendamos concurso público para que multipliquemos
os quadros técnicos, o suporte de fiscalização e de
ação da ANP, não dá para comparar. O nosso proble
ma não é de instrumento e, evidentemente, se o ins
trumento hoje é a Agência Nacional do Petróleo, nós
vamos propor que se fortaleça esse instrumento, mas
está absolutamente comprovado que o nossoproble
ma não é de instrumento, é de modelo de regulação.
Esse foi o grande impasse constituído quando se pro
pôs ao País a abertura dos mercados, propondo-se
competição, qualidade, preço mais baixo. Por quê?
Porque ao largo dessa legislação específica ,.e.- e, ;:tté
de forma irônica, é lamentável esta coincidência: as 3
leis têm todas os mesmos dígitos, como se fosse uma
milhar invertida, daí a sem~lhança com a contraven
ção e a criminalidade do jogo do bicho. Talvez seja por
isso. Ao largo dessa legislação, não se tocou na legis
lação do cadastro mercantil das empresas, na elisão
e sonegação fiscal. A legislação específica não tem
sequer uma déc;:t<:la; já é apol1tadaaquicomo branda,
que concorre, pela facilidade Com que há a criminali
dade, ,para que haja a impunidade, a própria falência
domodelo qU;:tnto às ativid;:tdes financeiras e a proce
dência do capital dessas empresas. Uma das primei
rasexigências é a apresentação do registro das em
presas nas Secretari;:tsde Fazend;:t e nas juntas co
merciais, mas enquanto não se alterar essa legisla
ção para se exigiracleclaraçãode rendimento dos só
cios, vamos continuar tendo postos, distribuidoras e
TRRs que são registrados em nome de "Iaranjas".
Nósvimos isso naCPlde Pernambuco cristalinamen
te, como vimos TRHs e distribuidor;:ts quese benefici
avam por liminares é revendiam a outras distribuido
ras com a mesm;:tassessoria jurídica 'do mesmo es
critório de advocacia. Então, nós não estamos aqui di
ante de uma situação que será corrigida com meros
ajustes: mais dotação orçamentária paraa ANp' maior
número de fiscais,maior, proximida<;le <;los postos,
convêrlios com órgãos técnicos. Isso ainda é o retrato
da ineficiência, por mais que haja empenho, compro
misso e seriedade,como vemos d~monstradosaqui.

Primeira questão, Sr. Presidente, que vamos encami
nhar para que seja remetida a esta CPf: que a ANP
nos encaminhe a relação de todas as Hminares que
foram apresentadas contra os atos da própria ANP 
as varas, os autores, os escritórios de advocacia que
patrocinaram essas liminares -; segundo, as outras li
minares que foram apresentadas no mercado contra
o recolhimento de tributos -- a mesma coisa: as varas,
os autores, os escritórios -e,em função disso, já que
nos casos de liminares contra o recolhimento de tribu
to cabe à empresa PETROBRAS e à refinaria a busca
da queda dessa liminar, nós temos que convocar,
com a máxima Urgência, o Sr. Diretor dE' Comerciali
zação da PETROBRAS, Sr. Rogério Manso, que não
veio na audiência passada, não' compareceu à Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle. E não
se justifica a existência de empresas que comerciaIi
zam por mais de uma vez, durante mais de um mês,
sem a devida providência pela cassação das Iímina
res. Então, que enviem a esta CPla relação das limi
nares contra os atos da ANp'bem como elas Iimi~ares

contra recolhimento de tributos. Em segundo lugar,
quanto aos convênios,rnecausou estranheza, na
quele mapa que foi apresentado, não haver registro
de convênios com o Poder Executivo de $ão Paulo e
do Estado da Bahia, •porque são Estados onde há
grandes refinarias no mercado. Gomo é que se expli
ca não haver convênio da ANP,até hoj~,comoEsta
do de São Paulo, com a Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo, com a Delegacia de Crimes
contra a Ordem Tributária do Estado de São Paulo?
Bem como, no Estado da E3ahia, o quadro era de cor
azul. Parece-me que na Bahia há um 'estudo em an
damento' mas é injustificável que São Paulo não te
nha, até hoje, assinadoumconvêniocornaANP. Que
também seja encaminhada áseguil1teinformação: eu
queria que o senhor nos eXplicasse seaANP teve,
até hoje, desde a sua constitl,lição,algurn funcionário
afastado por razões administrativas, submetido a in
quérito, se há atualmentefl,lncionáriosdet, ANP traba
lhando por decisão judicial, se isso ocorreu,se houve
abertura de processos· administrativos ,cqntra quais
quer funcionários, que eles pudessemsE,uemetidos
para análise a esta CPI, ql,le também at\MP envie a
esta CPI os nomes, cargos, telefoneS, endereços,
procurações das pessoas que •r~presentf'lm ou têm
representado junto à ANPªsempresas ~eneficiadas

por liminares contra atoscla própri;:l AgênpiflNacional
do Petróleo ou contra recolhimentodetrioutos federa
is e estaduais. Que seja enviada, •entãp, ,a identifica
ção de todos os operadoresque,etnnome das em
presas, têm-se oenefici;:tdo junto à ANPou junto às
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refinarias por liminares. Uma outra questão que veio a
esta Comissão- é do conhecimento de alguns Depu
tados, talvez de todos -: nós tomamos conhecimento,
Sr. Embaixador, de que a ANP concedeu licença de
instalação para a categoria de formulador para a
COPAPE, uma empresa que, segundo informações,
tem uma extensa folha de desserviços prestados à ar
recadação fiscal, uma extensa folha de ações de so
negação fiscal. Queremos que isso, pudesse ou não,
fosse confirmado. E há informações de que essa deci
são teria sido tomada ou autorizada por um diretor da
AN P, que logo em seguida teria se exonerado. Se isso
for objeto de uma informação reservada, que assim
seja, após a segunda etapa desta sessão. Também,
Sr. Presidente, que a AN P envie a esta Comissão os
nomes, endereços, telefones, CGC, data de nomea
ção dos atuais dirigentes da ANP e dos ex-dirigentes
da Agência desde a sua criação. E eu tomo a liberda
de, para concluir, Sr. Presidente, de, já que mais uma
vez se faz referência à CPI do meu Estado, da qual
participei como titular e como um dos seus Relatores,
de oferecer a esta CPI a convocação do quadro de
auditoria da área de combustíveis da Secretaria de
Fazenda do Estado de Pernambuco, a inteligência fis
cal da área de auditoria, e da delegada que coorde
nou, na Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributá
ria, os trabalhos no decorrer da nossa CPI, embora
muito do que foi encaminhado pela CPI não tenha ain
da sido concluído sequer pelas investigações do Mi
nistério Público ou pela própria Secretária de Estado
da Fazenda. Havendo necessidade, Sr. Presidente,
dado o Regimento Interno, nós vamos formular ainda
hoje O encaminhamento de todas essas solicitações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Em virtude das perguntas do nobre Deputado
Paulo, nós vamos transformar esta reunião em reu
nião reservada. Então, só vão permanecer em plená
rio os funcionários da Secretaria que são credencia
dos e os assessores que foram conduzidos pelos 2
convidados nossos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr.
Presidente, uma questão deordem. Permite-me?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Permito.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS-Sr.
Presidente, eu quero ponderar à V. Exa, até por um
pouco de experiência vivida nas CPls em que tivemos
oportunidade de trabalhar. Eu não consegui entender
ainda o sentido da reunião reservada. Eu acho, permi
ta-me colocar, que, se o nosso convidado, Dr. Sebas
tião, tem alguma informação reservada, nós pode
mos, no final da sessão, transformá-Ia em sessão re-

servada. Agora me parece que se faz necessário o
questionamento do público, porque essas questões
são Publicas, são relevantes, a sociedade precisa sa
ber e elas têm de ser esclarecedoras, face to face,
quer dizer, face a face. Agora, se tiver uma informação
reservada quanto a um nome, quanto a um dado, uma
coisa específica, aí, sim, nós teríamos uma sessão
reservada ao final da sessão. Mas, enquanto isso,eu
entendo que nós temos que fazer declarações Publi
cas, abertas, claras, cristalinas e transparentes para
que a sociedade saiba. Senão, parece que nós fica
mos aqui falando numa caixa-preta para nós termos
informações, para ficarem informações para nós. Da
qui a pouco, Sr. Presidente, correcse o risco até de se
dizer assim: "Olha, os Deputados estão fazendo ses
são reservada para só eles ficaremsabendo, para, fi
cando sabendo, só eles saberem, enfim, fazer ilações
sobre nós". Por isso que eu gostaria, Sr. Presidente,
que tivéssemos audiência Publica, aberta, cristalina,
clara, transparente. E informações reservadas que o
depoente, enfim, que o nosso convidado tivesse que
fazer, que o fizesse no final para que nós pudéssemos
ali, com base nesse sigilo, avançar em algumas inves
tigações. Parece-me que não é o caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Só mostrar ao nobre Deputado que o nobre De
putado chegou, tinha outros compromissos, e nós co
meçamos a nossa sessão às 1Oh, às 10h20min, tive
mos uma tolerância de 20 minutos para começar a
nossa sessão. E no início da nossa sessão, a partir da
orientação dos 2 depoentes, eles pediram. Então, eu
só estou encaminhando. Evidentemente, nós vamos
acatar a posição do Deputado, porque também o Ple
nário já decidiu. O Plenário já decidiu. Então, as pon
derações do nobre Deputado são pertinentes, mas
quero dizer que nós, ao tomarmos uma decisão des
sas, foi uma decisão regimental a partir do que nós
decidimos. Mas, ao mesmo tempo em que os 2 depo
entes quiseram essa tramitação, e hoje concordam,
no final nós vamos fazer. Mas (ininteligível) que nós
não estamos fazendo nada regimentalmente e tam
bém não há. .. A qualquer momento nós podemos fa
zer. Então, só para ficar nítido todo o nosso esclareci
mento.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATIOS - Sr.
Presidente, eu compreendo a preocupação de
V.Exa., e eu quero deixar claro: eu estou aqui, estou
acompanhando a sessão, e tenho acompanhado pra
ticamente toda a sessão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Só que eu tenho... da mesma forma como eu
devo, cada Deputado que está aqui deve estar. Se
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tem uma coisa que eu estou fazendo, e quero dizer
que é uma coisa da minha prática individual, sempre
o meu primeiro compromisso, eu tenho horário, o meu
compromisso é aCPI. Então, eu estou dando 20 mi
nutos de tolerância para nós começarmos o nosso
trabalho. Então, Deputado por Deputado eu estou
anotando a que hora que está chegando. QUe dizer,
eu não estou anotando... Eu quero fazer isso, até para
depois a gente saber. Porque alguns Deputados, cla
ro que, naturalmente, tem uma agenda, tem uma
agenda a cumprir fora da Casa: despacho com Minis
tro, entrevistas e assim sucessivamente. Mas a gente
está fazendo isso atéde uma forma... Por isso que es
tou tentando levar regimentalmente. Peço atédescul
pas por minha rigidez, mas essa é a forma como eu
estou conduzindo.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
Não, em absoluto, Sr. Presidente. Nós estamos aí na
fase inicial ainda daCPI. A CPI tem muito a perquirir,
muito caminho a percorrer, e é importante que a gen
te vá estreitando asrelações, Sr. Presidente, no com
portamento da Presidência; dos Deputados para que
nós possamos produzir mais e melhor. Isso que estou
dizendo, Sr. Presidente, não está se relacionando es
pecificamente a esta sessão.. Até para sessões futu
ras, no sentido de que nós possamos inquirir todos os
nossos convidados com respostas Publicas. E sem
pre quehouver umaresposta reservada que nós que
remos. buscar e que sentimos que re.servadamente
podemos obter ouque o depoente possa oferecer por
vontade. própria, reservada, aí nós encaminhamos
para reservada. Mas que sempre possamos fazê-Ia
Publica e só ao final a reservada. Muito obrigado.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) "'- Eu.quero colocar em votação. Os Deputados
que cOl)cordamque ao final a gente faça a reunião re
servada, tornando sem efeito a primeiravotação, per
maneça.rn como se acham. Está a.provada, então, a
permanência no recinto.. Três minutos para cada res
posta aos nobres convidados.

()~~. SEBASTIÃO pO REGO BARROS 
Bom, eu vou tentar responder Ao maior número de
pontos levantaqos. Alguns eu .não consegui anotar;
outroseupedíreiqueo Dr. Horta oualgum dos asses
sores que t3utrouxe completE}m..E aquelas questões
ondehámaisdetalhes, obviamente, não será possí
vel nós q<;trmostodos essesdetalhes neste momento,
mas, obvi.amente, mandaremos o mais rapidamente
possíveLC9mrelaçãoa postos nos supermercados,
eu vou pedirque o Dr.. Horta responda. Com relação
ao cOfivênio cOm universidade, que é uma preocupa
ção do DeputadO Dr. E;vilásio, versus o poder de polí-

cia, que a universidade não tem, isso é uma realidade.
É uma realidade. Com o convênio com as universida
des, nós conseguimos· multiplicar a coleta de amos
tras. Agora, essa coleta não tem, nesse estágio, um
poder para que nós abramos um processo com base
nessa coleta, porque essa coleta com as universida
des é indicativa. Ela é indicativa. Não é o ideal, mas é
o que foi possível fazer até agora com os recursos que
nós temos. O númeró de coleta que fizemos - creio
que foi de 133, 130 mil-, e o número de não-confor
midade é muito menor. É muito menor. Quer dizer,se
nós fôssemos fazer 130 mil coletas com toda a pro
cessualística que uma coleta para fins de processos
exige, nós teríamos uma capacidade mínima de fazer
essa.s coletaS. Eu gostaria que. os senhores enten
dessem qual é o objetivo desse convênio com as uni
versidades. e essa lacuna. É.uma•lacuna q~e •existe,
mas é o quese pode fazer. Agora, qual é a parte posi
tiva? É·nós conseguirmos ter um número grande de
coleta, que faz com que a ação dafiscalização, a efe
tividadedafiscalizaç~o, como eu mostrei aqui, tenha
passado, .em 1999, de 23% ~ ação versus autuação
para 49% em 2003. Então, esse é um ponto que eu
gostaria de deixar aí claro, respondendo.. Com rela
ção ao Deputado Max Rosenmann, eu creio que.aí
talvez eu próprio seja culpado de uma interpretação
equivocada, porque, de certa maneira, eu· entendi
que a 9.478 tinha regulamentado o art. 238 e, não
sendo assim...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Não é
um projeto de lei complementar?

O SFt SEBASTIÃO .DÔ REGO •Bj~RROS - É
verdade. Não sendo assím,o senhor terá aqui em
mim, Diretor-Geraldêa ANP, um ardoroso defensor
dessa regulamentação.

O SR, D~PUTADO MAX ROSENMANN - Pode
nos enviar imediatamente,. dentro das possibilidades
de tempo, todas as indicações que sejam capazes de
sanear, seja nas Penalidades, sejanas interferências,
tudo aquilo em que hoje a lei é falha- e é reconheci
damente falha-,então,áquilo quevócês precisariam
para fazer uma. gestão mais competente !e mais com
pleta. Façam uma proposta, e hósaqui completare
mos, porque nada ~. mais honesto e mais público do
que aprovarmOsumalE;li no Congresso, porque aqui é
a representação deJod0 o País,·ao contrário do que
vinha acontecendo,s13mpreap?rtas ·fechadas.

O SR. SEBA~TIA()DOJ:tEGOBARROS- Mui
to bem,eufarei.isso o mais e~peditamentepossível e
agradeço até esseesclarecilllento, porqu!e,. com a mi
nha chegadadefqra, .em vários sentidos, não só do
setor, mas também de fora do País, não fui alertado,
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talvez pela parte jurídica, por alguma interpretação ju
rídica da Agência, para essa possibilidade. Deixaria
também ao Dr. Horta, se ele quiser no seu momento
fazer um comentário, mas desde já aceito e agradeço
a sua sugestão. Com relação ao TRR, efetivamente,
Deputado, nós já conversamos sobre isso e. sobre a
possibilidade de os TRRs importarem. Nós estamos
num processo de diálogo muito intenso, muito vívido
com o SINDTRR, e o caminho que está sendo encon
trado é um caminho conjunto. O Dr. Alcides Nunes
está preparado, se VExa. desejar, para explicar como
estão as conversações neste momento com o
SINDTRR. Nós temos com o SINDTRR, como aliás
com quase todos os sindicatos - e devo dizer que o
SINDTRR é um sindicato organizado, que luta pelos
seus direitos, mas que dialoga -, nós temos com esse
sindicato uma abertura de diálogo, uma troca de opi
niões. Eu fiz questão de ir à convenção do SINDTRR
em Pernambuco.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu
me dou por satisfeito. Eu só gostaria da sua opinião
sobre esse artigo da Constituição, que dá margem
àquilo que eu falei: operações quem decide são os
outros Estados. É isso que está dando margem a tan
ta sonegação. A passagem de um Estado para outro
faz com que a mercadoria fique isenta. E ninguém
toma a iniciativa de tirar isso da Constituição.

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Sr. Pre
sidente, só a título de contribuição ao Diretor da ANP
e ao Deputado Max Rosenmann. Eu sou Relator,
Deputado Max Rosenmann, na Comissão de Minas e
Energia, do Projeto de Lein° 2.671 ,com 22 projetos
de lei apensados, que trata justamente da regulamen
tação do art. 238. Sempre tivemos dificuldade, por
que, como no entendimento do Diretor da ANP, o art.
238 havia sido regulamentado através da Lei n°
9.478, que eu também entendo não ter sido. Então, eu
quero me colocar à disposição desta Comissão, à dis
posição da ANp, para que a gente realmente possa
oferecer um substitutivo que atenda às necessidades
de regulamentação do art. 238.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, para um esclarecimento apenas. Eu queria só
para um esclarecimento da preocupação do nobre
Deputado Max Rosenmann. A Emenda n° 33, que es
tabeleceu a CID e a unificação das alíquotas do
ICMS, que infelizmente não foi ainda regulamentada,
resolveu esse problema, na medida em que estabele
ceu que os impostos serão recolhidos no produtor e
no importador. Então, está resolvido. As liminares
hoje concedidas não questionam mais a substituição

tributária, mas, sim, questionam a constitucionalidade
dos tributos aprovados.

O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Sr.
Presidente, pela ordem. Como contribuição também.
Na verdade, o art. 238 não está regulamentado, por
que a Lei n° 9.478 trata da regulamentação do setor
energético. E o art. 238 trata especificamente da re
venda de combustíveis, sobretudo no varejo. Então, é
isso também que nós gostaríamos... Eu me associo
ao Deputado Max Rosenmann. A ANP poderia ter um
papel muito importante no sentido de nos encaminhar
esse anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Está bom. Continue.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Eu
agradeço muito - só para determinar esse ponto -,
mas eu agradeço muito esse diálogo. Porque, se nós
virmos a 9.478, a Lei do Petróleo, ela é muito mais
completa na parte do que se chama, no jargão petrolí
fero, upstream, ou seja, exploração, desenvolvimento,
produção e até refino - aí já fica menos específica - e
é pouquíssimo específica na área de combustíveis.
Na área de combustíveis ela é apenas um adendo de
um artigo que diz que a ANP herdará as funções do
DNC. Então, é mais do que oportuna essa sugestão.
E nós não deixaremos de encaminhar seja à CPI dos
Combustíveis, seja à Comissão a que se referiu o no
bre Deputado sugestões de nossa parte. Eu vou ago
ra passar, então, a tentar responder a alguns pontos
do Deputado Luciano Zica, que são interpretação
equivocada da 9.478 com relação a convênios com
os PROCONs. Eu vou pedir ao Dr. Horta, especifica
mente, que está há mais tempo. Ele conhece melhor.
Sobre importação clandestina, eu não sei se algum
dos meus assessores teria capacidade de dizer algu
ma coisa, porque é algo que foge um pouco da nossa
área. Eventualmente fiscalizar nos portos: nós faze
mos isso com a Receita Federal, mas eu pediria que
algum dos meus assessores me auxiliasse nessa...
Com relação ao formulador, Deputado, eu conheço a
sua posição e a respeito muito. Agora, acontece o se
guinte: o formulador, primeiro de tudo, ele foi citado na
lei que criou a CIDE; depois a ANP colocou a portaria
que criava a figura do formulador em consulta Publica
e aí ficou, etc. E, ao chegar à Agência, quando eu
cheguei à Agência, já havia a figura do formulador, e
por muito tempo não houve manifestações, por muito
tempo. Se o senhor se manifestava, eu não sabia,
mas eu soube quando nós tivemos contato direto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Coinci
dentemente, eu estava suplente naquele período,
sem mandato e sem voz aqui.
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o SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Mas
eu devo dizerna frente de todos aqui que no final. .. Eu
devo dizer na frente de todos aqui que, no final do ano
passado, no inicio deste ano, nós tivemos algumas
conversas sobre vários pontos, e uma delas foi do for
mulador. E há algo que me preocupou muito porque já
tinha então uma posição muito enfática do
SINDICOM, já havia acusações pesadas contra o
agente que foi finalmente autorizado. Bom, havia um
problema legal, e nós fomos cuidadosissimos em se
guir a legislação. Nós não podíamos - isso daí tem
parecer do nosso procurador-geral, tem parecer da
consultora jurídica do Ministério de Minas e Energia
-, nós não podíamosvoltar atrás tendo uma determi
nada empresa cumprido todos os requisitos. Quanto
às acusações, realmente existem muitas acusações
sobre essas empresas - mas muitas acusações -,
agora, não há provas. Não há provas. Nós tomamos
tempo, tomamos um tempo exagerado, tivemos inclu
sive uma ameaça judicial de ação contra nós, de ação
contra a União, ação contra os diretores, que nósso
mos responsáveis pessoéllmente. Nós, por aí, nãopo
díamos voltar atrás. Eu não sei se é próprio dizer isto
aqui, mas o senhor não sabe o quanto me alegrou a
suaproposta de decreto legislativo, porque teria havi
do uma decisão mais alta que nos tiraria desse pro
blema. O que nós fizemos agora foi aprovar esse for
mulador, faremos· a fiscalização mais forte que nós
pudermosfazer e vamos seguir. Suspendemos a por
taria. Há três empresas que já entraram com o pedido.
Dessas empresas algumas não completaram a sua
parte de exigências. Aí há umcerto espaço paraapro
varou não aprovar, e eu espero que, nesse ínterim,
V.Exa.tenha o seuprojeto aprovado, porque nos livra
rarealmente de um abacaxi que é muito grande. Ago
ré\, eu ~evo diz~r télmbém, Excelência, que eu recebi
de alguns Congressistas de partidos vários manifes
taçqes de interesse nof()rmulador, principalmente
PararegiQesremotasdo Pafs; por exemplo, o Norte e
o Nordeste. Umcaso que me foi citado, o Porto do Ita
ql..li. O porto do.ltaquitem facilidades portuárias, tem
próxinio ªsi, geograficamente, a oferta de correntes
doCar~b13,Trinidade Tobago etc., e, portanto, af, sim,
poderiél haver Uma importação. Eles se livrariam -pa
lavra geles - da PETROBRÁS, das práticas da
PETRoaRÁS, eter-se-ia uma possibilidade para...
Então, se vigorar esse pensamento -e nós vamos
botar isso em discussão -, nós introduziríamos na
portaria que foi suspensa... E aí foireaimente uma fa
Ihadapórtaria... Eu não quero fa~er acusações, eu
nãO estava lá, mas eu teria também feito essa falha,

porque era algo novo. Introduzir o conceito, que está .
na lei, de necessidade de abastecimento.

(Não identificado) - Não é o caso.
O S.R. SEBASTIÃO DO REGO BARROS- Não

é o caso. Estoudepleno acordo, mas é o que aconte
ceu. O (ininteligfvel) fiscalização efetiva - pediria tal
vez que desse uma palavra... Acho que eu cobri...
Não sei... Se não tiver coberto, peço que o senhor
me... Deputado Paulo Rubem Santiago, com relação
à primeira pergunta, que a abertura de mercado foi
conto do vigário, o modelo está equivocado, isso ul
trapassa a agência. Necessitar de legislação comple
mentar - já conversamoS. Eas relações todas que ele
listou eu tomei notas, mas não o suficiente, e obvia
mente eu não tenho como responder agora, mesmo
que em sessão reservada, porque é uma enorme lis
ta. Agora, eu queria dizer que, recebendo essa rela
ção, nós prontamente procuraremos atender, dando
todas as informações porque eu creio que os senho
res já viram, os senhores já sentiram que nós esta
mos, como aANP -Pelo menos eu estou, e sinto que
também o Diretor Horta -, nós estamos aqui nos
agarrando nesta CPI para fazer a nossa lida menos
difícil, nosso trabalho menosfrustrante,porque...
Desculpe-me eu fazer algo. pessoal, Sr. Presidente,
mas é muito frustrante, é muito frustrante para todos
os funcionários da Agência perderemnoites,safrem
às 3h ou 4h damanhã - chega-se lána Algência às 3h
ou 4h da manhã e há gente trabalhando - e, no dia se
guinte, chega lá e chuta otabuleiro: "olha, oseu traba
lho não teve a menor efetividade." Sei q\Je há lacunas
no nosso trabalho, mas contamos muito com esta CPI
para fazer este trabalho menosfrustr~lhte. Passo en
tão a palavra ao Sr. Horta.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Procurei anotar aqui as questões que eu acho que fo
ram apresentadas - se for omisso em alguma coisa,
por favor, eu continuo às ordens. Foi collocado aqui,
tanto pelo Deputado Dr.·Evilásio.quanto pelo Depu
tado Luciano Zica, a questão dos supermercados, da
inscrição, das exigências da Agência para supermer
cados. É necessário queagente tenha... Os assuntos
em torno do mercado de combustível não costumam
ser simples, com uma resposta imediata .... eu vou ter
de comentar algumas coisas. As vendas por posto no
Brasil, comparativamente. aos mercados similares,
são mais baixas, .Isso faz Com que o consumidor, no
Brasil, pague em.média uma marg.emum pouco mais
alta, e sinaliza uma possível reestruturação desse
mercado. O número depostos que temos, porexem
pio, nas grandes rodovias brasileiras é muitas vezes
maior ao número de postos que vemos em outros paf-
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ses, mesmo nas cidades etc. Então, há uma possibili
dade de termos uma reestruturação. Por outro lado,
acontecer isso em supermercados que se constituem
em conglomerados econômicos poderosos é uma co
isa que me preocupa enquanto cidadão. Eu vejo que
isso acontece no âmbito do mercado de carnes fres
cas, no mercado de pães etc. Há uma redução do pe
queno negócio. E que se não decorrer de eficiência
econômica, decorrer de alguma brecha na tributação,
é perverso. Eu tendo a concordar com isso. Agora, eu
sei que, em Minas Gerais, Deputado, houve uma mo
dificação nas exigências para conceder inscrição es
tadual, que são as exigências que nós fazemos. Eu
entendo que o desafio da Agência Nacional do Petró
leo, ao promover um mercado competitivo, é ser tão
aberto quanto possível e tão fechado quanto neces
sário. Nós colocamos algumas exigências; as exigên
cias são de regularidade fiscal. E essas exigências de
regularidade fiscal são expressas pelo CICAF e pela
inscrição estadual. Correto, Dr. Alcides? Se nós colo
cássemos inscrição estadual específica, temo que
isso não tenha a consistência necessária para fazer
frente a um pleito depois, como, por exemplo, fomos
questionados quando exigíamos, no caso de distribui
dora de solventes ...

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Por favor,
Dr. Horta, nesse sentido estou interferindo aí na sua
fala incorretamente. Tenho um debate justamente so
bre esse tema numa emissora de TV agora, e assumi
o compromisso que irié3. antes do agendamento desta
audiência. Terei que sair. Mé3.s eu queria deixar só
para dar uma contribuição nesse sentido. Eu solicitei
à Consultorié3. Técnica da Câmara dos Deputé3.dos a
elaboração de um projeto de lei que discipline nacio
nalmente essa questão, até porque nos Estados,mui
té3.s vezes, a incidência da influência do supermerca
do, na minha opinião, há um estímulo a uma concor
rência predatória a esse tipo de expediente, já que o
mercado em geral não tem a possibilidade de fazer a
compensação do ICMS. Então, acho que aí caberia
uma representação no CADE sim, e acho que caberia
à ANP tomar essa iniciativa.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Se recebermos informações ...

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Não, está
nos jornais, basta o senhor pegar o jornal O Globo, o
jornal O Estado de S. Paulo e a Folha de S.Paulo de
quinta-feira da semana passada, o senhor vai encon
trar uma página inteira que custa muito mais do que a
margem de lucro dos cinqüenta postos reunidos,
aquela parte de dentro dos jornais, para enganar a
população com esse encontro de ICMS. E estimula a

fraude, porque leva o mercado vizinho a comprar pro
duto fraudado, com fraude fiscal, com mistura de pro
dutos.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Eu mencionei, desculpe, que nós já instruímos algu
mas notas técnicas sobre o preço predatório no mer
cado de combustíveis líquidos. Eu acho que se refere
até a regiões próximas a Campinas - foi dado de São
Paulo. Mas, de novo, se nós tivermos condições de
termos uma inscrição estadual que já venha robuste
cida por uma seletividade que o Estado dê, seria o
mais importante. Creio que o Embaixador foi bastante
explícito quanto à função que as universidades fazem
no nosso programa de monitoramento. Ele mencio
nou que 95% dos casos que nós acompanhamos são
produtos sem problema. Não faz sentido envolver
todo um esforço. Nós estamos acompanhando os
postos, porque nos interessa defender primariamente
até o consumidor. É ali que ele busca o produto.
Então, temos colocado, inclusive na Internet, a lista
dos postos que vêm sendo autuados pela agência,
estamos dando toda transparência nesse processo.
Agora, não é uma coisa simples dizer aonde acontece
a fraude, aonde acontece a eventual mistura ilegal de
produtos. A princípio, não, seria operação das distri
buidoras. Nós temos feito operações em base de dis
tribuidoras e temos encontrado os resultados que po
deria se esperar. Por outro lado, os postos têm uma
responsabilidade também em manter uma amostra
testemunha de produto que daria para atribuir de fato
a responsabilidade à distribuidora. Então, o assunto
tem um contexto técnico relativamente delicado, in
clusive em todas autuações, o César pode até confir
mar, o Dr. César da nossa Coordenação de Fiscaliza
ção, toda vez que um posto é autuado por vício de
qualidade, alguma distorção, e ele tem amostra teste
munha e conseguimos fazer esse nexo, a distribuido
ra solidariamente também responde. Então, nós não
estamos indo numa ponta mais fraca, estamos indo
na ponta que afeta o consumidor e dali fazemos o tra
balho possível de rastreamento. Eu estou absoluta
mente de acordo com o que falou o Embaixador com
relação ao art. 238. A Lei 9.478 ela é sucinta nas suas
disposições quanto ao mercado de combustível, par
ticularmente quanto à revenda. Eventualmente, pode
ríamos consolidar isso com um arco mais robusto,
que nos ajudaria. A questão do número de fiscais que
se falou aqui, se formos fazer uma fiscalização sem
foco, querendo estar em todos os pontos de venda,
nós vamos precisar de um exército de fiscais e, quem
sabe, não estaremos fazendo um bom trabalho. É ab
solutamente necessário trabalhar com inteligência,



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 43335

usando informações de qualidade, processando e as, a intermediação, que chamamos dedistribuição, e
cruzando as informações de preço, monitoramento, o varejista que é o posto. A pergunta pode ser respon-
comportamento de agentes, ,movimentação. Com dida na parte reservada na questão da divulgação do
isso,nós poderemosfazer algum trabalho com, sei lá, nome. Nesse elo de fiscalização da ANP, de postos,
100,200 fiscais, eu diria, alguma coisa assim, que é o ou de refinarias, ou distribuição - re'inaria é uma só,
nosso pensamento inicial. Existe,.de fato, hoje mais talvez não ~, aí vamos dizer na distribuição, a ANP já
de 350 pessoas já trabalhando nessa fase inicial da identificou algum causador desses elementos que
fiscalização, que é o monitoramento, sem considerar nós acabamos de citar, da fraude, da sonegação, da
a questão de preço que também é um número expres- adulteração e até do cartel, com referência aos pos-
sivo de pessoas. Com os convênios, que é de todo in- tos? E se o senhor poderia divulgar os nomes, se
teresse da agência estabelecer, i~clusive os convêni,- essa investigação tiver devidamente comprovada, se
os vêm treinando os fiscais nos Estados, o sucesso já poderia informar para a CPI os nomes.
mencionado aqui, empemambuco, é notório, em ter- Aoutra pergunta: ficou,. e está na lei, provado
mos de arrecadação, permite quea agência, com um que a ANP é um órgão que disciplina a instalação e a
número relativarnentereduzido de fiscais, possa ter fiscalização não só da distribuição como do varejo. O
uma presença mais efetiva. Eu não diria que é 50, evi- número de fiscais já foi justificado. Na verdade, chega
dentemente. Nós temos que crescer o nosso quadro a dois por Estado. Então, numuniverso de 30 mil pos-
de fiscais, mas não é desmesuradamente. Questão tos, isso é insuficiente. Mas eu já vi que há uma pre-
da importação clandestinaquesefalouaqui, eu que- disposição da ANP de aumentar o quadro dos fiscais
ria fazer um comentário. A Agência Nacional de Petró- e até mesmo dasuaêstrutura de técnicos, 9ue é ne-
I~o, no mercado decombusHveis, é um agente regu- cessária. Concordo também com o Evilásio quando
lador do Estado. Ela define condições de entrada e diz que os elementos do convênio, as pessoas .que
condições de comportamento de agente. E sanciona vão fiscalizar, elas não teriam poder de polícia, elas
administrativamente aqueles agentes que.ela autori- não desempenhariam o papel do· verdadeiro fiscal,
za. A agência nãopode chegar na Ilha Barnabé e um que tem responsabilidade. ,Então, nós vemos que
fiscal da agência dar alguma ordem oU multar um também há umapreocupaçã<) de convênio com Se-
agente que está absolutamel1te à margem da lei. Nós cretaria daFazenda.Nós estamos tirando a função da
temos que proveraS informações, trabalhélrjunto com Receita. Federal, no caSo dO$tribytos federais, iesta-
os órgãos de polícia para qUel eles possam exercer mos tirando tambémopoder da Sycretaria de Fazen-
bem sua missão,rnias não étrabalho da agência ficar da, e a ANRparece-me, quElnão !elria essa fi,nalidade
acompanhando ~riminoso,. ladrão ,de, combustível. de fiscalizar tributos, mas, sim, qefiscalizar a ativida-
Nós temos que ajudar que esse trabalho de combate de, a qualidade, jáqueaqu~stÊÍoda explora.ção, do
pelapolíciaseja bem-f~ito.A agênciatElgula o merca- transporte, do refino,jáé a~ETROeRASmãe.Não
do, acompanha o mercado. ,o Deputado Paulo Ru- seria a ANP. Seria oórQão. r~gulad~r qessa~ ativida-
bem Santiago fez uma série de colocações prelimina- des. iEntãp, a pergunta rstarla prejudiçadél' já. que se
res que,eu gostariade.·oportunamente até poder.dis- respondeu com rl?laçãoaonúmerodefiscais,,,: última
cutir largo e.esten?ido, .talvez eupense de uma forma pergunta queJaria é .o seguirte: ppr que a ANP não
um pouco diferente.M<is eu tenho certeza que não é retoma para Bra~íIia'<Jueé ()centro,sé foi construída
aqui o melhormOmento, e acho qye oEmbaixador já umasedem~nstruosa, potadade"todaa. capacidade
se dispôs a fprneqertodas as informações que foram estrutural?Eaidéiaqoex-PtElsid~ntedEl ievarparao
solicitadas aí. Não sei. se eu respondi a todos, mas Rio não foi para atepderaumaquestã()pessoal dele,
fico aqui. que gostava doRio,e por ser também genro .do

aSR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- ex-Presidente? (Risos.}lncIusive, ele desrespeitou
na) ~ Passo a palavra aonobre Deputado Severiano várias vezes o Co~gresso, q~~l'ldoconvQ<cadp.Então,

Alves. ele não queria sair ~oRio par<i nada.~o~que não re-
O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Sr. torna a ANP, porquea9ui éocentro~va.i fa.cilitar, já

Presidente, são três perguntas e um comentário rapi- que o senhor dem~rstrou,. ao 10090 deSSe períOdo,
dinho. Sr. Embaixador, a investigação tem por objeto muita habilidade, muitasimpHpida~e,eabriuo diálo-
alcançar a sonegação, a adulteração, a causa das li- go,jáque nãp existia diálogonaA~R Tive umaexpe-
minares e, enfim. o envolvimento que nós chamamos riência horrível. Cheguei lá, ep~teqia urnqua.rteL Fui
aqui de urna máfia no setor. O tripé que nós entende- lá como profissional e nãotiveaces~oa nad~.Depois
mos que deve ser investigado: as partes, as refinari- de reclamar tanto, aí veio um assessor e me atendeu
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numa ante-sala. Mas eu acho um órgão mutto fecha
do. E o senhor abriu um pouco. Então, por que não re
tornar a Brasília, já que aqui é a antiga sede? Bom,
por último, a Portaria nO 216, que disciplina o setor va
rejista, do Ministério e da ANP, por exigência das po
derosas distribuidoras, dizem que se embutiu nela a
padronização e a obrigatoriedade do posto padroni
zado somente comprar combustível daquela distribui
dora cujo padrão está estampado. A pergunta é a se
guinte: essa propaganda padronizada não é engano
sa? Vou repetir aqui alguns nomes. A BR, a nossa na
cional, não é enganosa, já que não têm gasolina BR,
não tem gasolina Shell, não tem gasolina Esso, Ipi
ranga, e por aí vai? Tem gasolina PETROBRAS. Na
medida em que a ANP permitiu que se padronizasse
e proibisse que os postos comprassem, a não ser
aquele padrão, para dizer que estava botando a gaso
lina Shell, o que na verdade não é. Estava botando
gasolina PETROBRAS. O que a ANP deveria fazer é
exigir, como tem exigência na própria portaria, que o
posto informe aonde comprou o produto. Então, acho
que é uma propaganda enganosa, que não se devia
permitir esse padrão, até que essas distribuidoras
possam refinar. Porque aqui o know-how é da
PETROBRAS. Então, não há gasolina com marca pa
dronizada em lugar nenhum. Por isso, estão investin
do nisso - e eu não estou aqui defendendo nenhuma
distribuidora ou nenhum revendedor irregular. O que a
gente quer é preservar a revenda, uma categoria que
gera emprego, que paga imposto e representa um ter
ço do PIB nacional. Então, todos os revendedores
bons e os distribuidores querem ver, na cadeia, os ru
ins, os sonegadores ou os fraudadores. E é isso que
queremos chegar também. Então, é essa a colocação
que eu gostaria que, nessa revisão, não se desse
essa prioridade de padronizare aquela empresa pa
dronizada ficaria tolhida de exercer a liberdade de co
mércio. Que se preservasse mais a identidade da ga
solina nacional, até que essas outras, com a flexibili
zação, possam refinar e ter a sua gasolina. Ecom isso
quer se partir até para um outro tipo de negociação
que seria, vamos dizer assim a ... Faltou tempo?
Assim, Presidente, quer encerrar? Eu já encerrei. Quero
dizer ao senhor também que poderia ser mais um
pouco benevolente, porque eu já era o quarto inscrito
e, para atender o senhor, que tem sido tão gentil, eu
concordei em ceder meu lugarpara outro companheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Pode concluir.

O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado, nobre Deputado. Com a palavra o
Deputado Eduardo Cunha.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Embaixador Se
bastião Barros, Diretor da ANp, Sr. Luiz Horta, Diretor
Técnico da ANp, em primeiro, dois breves comentári
os com relação ao Deputado Paulo Rubem, em que
ele fez. E concordo com as requisições que ele está
querendo fazer, porém acho que tem que ser mais
completas. Não adianta pedir o teor das liminares à
ANP ou aos outros órgãos se não tiver o inteiro teor
do processo. Nós precisamos analisar as contesta
ções e as decisões posteriores, saber se os agentes
públicos agiram a tempo e com a devida lisura dentro
do processo. Às vezes, o demasiado tempo de con
testação não levou, por exemplo, que a PETROBRAS
tivesse aqui entregue muitos combustíveis, atenden
do a pedidos de liminares. Então, é necessário o exa
me completo. Não é só requisitar as liminares, e sim a
cópia do inteiro teor de todos os processos que resul
taram as liminares e as suas conseqüentes decisões.
Segundo ponto, o comentário do Deputado Luciano
Zica - é uma parte só. Acho que ele não está mais
aqui presente -, que eu não concordo, que a maior, a
empresa que mais tirou combustíveis debaixo de limi
nar foi simplesmente a Esso Brasileira de Petróleo,
uma grande.empresa; não foram as pequenas. Então,
isso já tá claro e comprovado na imprensa, aqui nessa
Comissão, na semana passada, e que lesou os cofres
públicos em bilhões, não foi em milhão, foi bilhão.
Então, é completamente diferente a situação. Fetto
isso, eu gostaria de passar para as perguntas. A pri
meira pergunta - vou fazer 5 perguntas -, aprimeira
pergunta eu gostaria que a ANP falasse sobre uma
coisa que está me deixando muitas dúvidas aqui nes
se processo, que é o critério de cotas. As distribuido
ras têm cotas. Como são atribuídas essas cotas se o
simples arbítrio de atribuir cota não é uma agressão a
um livre mercado ou gera uma interpretação duvidosa
de alguém possa ter sido beneficiado? Segunda per
gunta que eu gostaria de fazer: ontem houve um de
poimento aqui do Presidente de uma ONG aí, de um
comitê de qualidade, em que ele fez uma insinuação
que foi quase que uma acusação, quando indagado
sobre o problema de fiscalização da ANP. Ele dizia
que a fiscalização da ANP é feita individualmente em
cada posto e que isso é ineficiente. E a insinuação é
que isso geraria ou já estaria gerando a possibilidade
da corrupção do agente fiscalizador diretamente no
posto, na medida em que ele está indo sozinho. A ter
ceira pergunta que eu faria é sobre o problema da fis-
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calização dos solventes. Houve requerimento da mi
nha lavra, que vai ser apreciado pelo plenário desta
Comissão,requisitando todas as notas fiscais de ven
da de solvente de todas as companhias petroquími
cas nos últimos 5 anos. Nós sabemos que os solven
tes é que acabam, até pela diferença tributária e por
tudo que acontece de irregular - ontem, no mesmo
depoimento, foi dito aqui que o Brasil importa solven
te, sendo a sua produção suficiente para atendimento
às necessidades internas. Então, é um vácuo de sol
vente. Eu gostaria de sabera posição da ANP com re
lação aos solventes. A minha quarta pergunta seria a
seguinte"'" essa seria diretamente para o Dr. Luiz Hor
ta. Eu estou aqui em mãos com um ofício dele - Ofício
049, de 19 de maio de 2003;.., em que ele fala sobre
os dutos. de interligação da base da TransHEPLAN,
em que ele textualmente, no seu item 3, ele diz que a
Portaria à ANP na 170, de 26 de novembro de 98, es
tabelece que a constituição, ampliação e operação de
instalações de transporte ou de transferência de pe
tróleo e seus derivados depende de prévia e expressa
autorização da ANP. No seu item 6, ele fala que há in
dícios de infraçãocontra a ordem econômica, que a
ANP adotará as providências pertinentes de acordo
com o estabelecido no art.1 O, que foi bem citado nas
exposições de V.Sas.,daLei na 9,478, de 1997. Sabe
mos que a PETROBRAS fez a obra de substituição
dos tubos de PADporaçocarbono somente em Paulí
nea, não o fazendo nas suas outras refinarias. Com
isso, fez a interrupção de fornecimento. Quanto a
essa interrupção de fornecimento, gostaria de saber
qual a medidaadotada pela ANPem face dessa atitu
de da PETROBHAS. Se houve auto de infração con
tra a PETROBRAS ou alguma determinação em con
trário. Se a ANP não o fez, porque não tomou provi
dências? Quanto aos indícios de infração contra a or
dem econômica, nótificaram ocADE oua Secretaria
de Defesa Econômica em relação a isso? E também
gostaria de saber se a ANP fez estudos, se o preço na
região de Paulínea aumentou em virtude da menor
oferta de combustível em face da suspensão do for
necimento da PETROBRAS. Além disso, a
PETROBRAS, naquele momento em que houve es
sas mudanças, à medida que restabeleceu o forneci
mento, mudou os contratos com as empresas, alte
rando praios e impondo novas exigências. Gostaria
de saber sea ANPatuou com relação a isso. E como
última pergunta, gostaria que. V.Sas. explicassem
uma situação que, para mim, é desconhecida, com
relação a ressarcimento de frete por parte das distri
buidoras. Estou deposse de uma correspondência de
uma empresa chamada Petroamazon, em que questi-

ona a ANP e pede mais diferenças de fretes não rece
bidas que teriam sido glosadas. Gostal"iamque me
explicassem, dissessem se há fraudes comesses
ressarcimento. de fretes. e quais as providências a
ANP toma para fiscalização disso, ou se issojá aca
bou. E se não acabou, por que isso não acaba. Mu~o
obrigado pela paciência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Obrigado, Deputado. Pela ordem, Depu
tado José Carlos Araújo. (Pausa.) Com a palavra o
Deputado Carlos Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr.
Presidente, nobre Embaixador, para mim, é uma sa
tisfação estar nesta audiência. Muitas das vezes aqui
alguns Deputados tinham mU~a dúvida com relação à
questão da agência. Quero dizer que sou um defen
sor da agência enquanto agência, mas acho que a es
truturação dela é uma coisa muito falha. Quero dizer
que não só.a agência de petróleo, mas como a agên
cia de transporte, várias outras agências, que vamos
ter que nesta Casa debruçar, discutir reaJmente o ver
dadeiro papel delas. Sabemos que a agência não tem
papel de polícia e, por isso, quero fazer algumas per
gUhtas no sentido de auxiliar a agência, porque no fi
nal quem mais sofre é a agência, porque é ela quer
que a sociedade tem noção do que acontece.. E mui
tas das vezes a agência faz o seu papel e acaba não
cumprindo por determinação de outros órgãos ou ou
tros setores. Embaixador, sabemos que vocês tenta
ram tirar do mercado 68 empresas. Dessas 68, a prin
cípiaparece que tinham 2Qou vinte e poucas que vo
cês já tinham ganho e depois se retornOU por ações.
Eu queria saber o nome do dono dessas empresas.
Essas empresas, quais são, os juízes e em cima de
que, qual foi o critério que os juízesretórnàram essas
empresas. Então são trêsperguntas em uma. Eu que
ria entender. Eu faço aqui o papel do povão. Como
que eu chega lá na agência, quero entrar no setor. A
agência chega para mim e diz: "Santana, você tem
que ter uma log.ística de tanques de 750 metros cúbi
cos:' E digo: "Não tenho condições. Lána minhaterri
nha, em Bangu, não dá para eu botar esse negócio:'
Procuro um juiz e o juiz diz: "Não, Santana, você pode
operar, vai para o mercado." Aíconsigo uma segunda
liminar, que diz que posso pegar. Eu não tenho in
fra-estrutura de 750 mil metros cúbicos, mas consigo
uma liminar que me dá condição de chegar na
PETROBRAS, sem a CIDE, sem a COFINS, sem o
ICMS, de 500 metros cúbicos.

Não tenho a logística; eu faço alguma ligação
com algumas empresas que têm; eu sou laranja de
outras empresas....
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem cumento para que essas distribuidoras possam efeti-
Santiago) - Em alguns casos, acerola, porque vale vamente obter essa autorização de funcionamento
por 1Olaranjas. nessas localidades, ou seja, não preciso ser proprie-

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Eu tário. E quem tem hoje essa condição de ter essa tan-
quero saber isso, eu quero a explicação. Nos últimos cagem, com certeza, vai querer cobrar um bom alu-
tempos - eu quero saber assim -, quantas empresas guel. E, a maioria das vezes, a sede está num local,
não conseguiram se cadastrar nesse item logístico? essa tancagem está em outro, de repente até fora do
Estou batendo muito nessa logística porque é um ab- Município onde esteja estabelecido. Ratifico, então, a
surdo. Se o cara não tem a logística, ele não pode minha pergunta: qual é o procedimento da ANP nisso
operar no mercado. Então, eu quero saber quantas e se ela tem conhecimento de que refinarias cederam
empresas dessas que não tiveram logística estão seus espaços para essas distribuidoras fantasmas.
operando no mercado e estão sob efeito de liminares O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
do PIS, da COFINS, do ICMS edaCIDE e quanto isso Santiago) - Obrigado, Deputado. O último deste blo-
significa de perdas econômicas para o nosso País. co, Deputado Eduardo Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr.
Santiago) - Obrigado, Deputado. Com a palavra, na Presidente, queria cumprimentar o Embaixador Se-
seqüência, o Deputado Nelson Bornier. bastião do RegoBarros, o Diretor-Geral da ANP, o Dr.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER _ Sr. Luiz Horta, o diretor-técnico e dizer, Sr. Presidente,
Presidente, Sr. Relator, senhores convidados, Srs. que a dinâmica de questionamentos da CPI deve ser
Deputados, Sras. Deputadas, o nosso Presidente se repensada, tendo em vista privilegiar também os
ausentou agora, o Deputado Carlos Santana, nosso Deputados, numa organização de tempo para os
colega do Estado do Rio de Janeiro. Ele se referiu questionamentos, até também pela questão regimen-
agora a Bangu, que é o bairro onde ele mora no Rio tal, de ordem de seguimento dos oradores, para que
de Janeiro, que, de repente, lá, quem quisesse se es- não haja, mesmo que por concessão, prejuízo para
tabelecer não teria uma tancagem de 750 metros cú- aqueles que chegam mais cedo na CPI. Como algu-
bicos. Acho que Bangu vai estar pronto para receber mas perguntas já foram feitas, eu gostaria apenas de
verdadeiramente essas pessoas, que possivelmente me ater a um questionamento técnico e pontual ao

nosso Diretor. Está em curso, e vence agora no dia
~~~:ua~~eaB~~~~~il.porque é lá que estão Bangu I, 12, requerimento de nossa autoria, aprovado na Co

missão de Minas e Energia e no plenário desta Casa,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem com data para a resposta do Sr. Ministro Antônio Pa-

Santiago) - Existe outro tipo de tancagem. locci acerca do contingenciamento dos recursos das
O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Mas, agências reguladoras, principalmente daquelas,

com certeza, ele esqueceu isso. Em que pese eu ter como no caso da ANEEL, que têm taxa específica
outras perguntas, mas aqui já foram feitas pelos com- sendo recolhida do povo brasileiro, do consumidor,
panheiros da Comissão, quero apenas fazer uma per- para a fiscalização, e que tiveram suas atividades ex-
gunta também em cima dessa tancagem. Nós temos tremamente prejudicadas, tendo em vista já os 5 me-
conhecimento de que refinarias têm cedido espaços a ses de contingenciamento, o que ultrapassa a discus-
algumas distribuidoras, ou seja, a ANP tem as suas são sobre o número de fiscais, a ação e qualquer ou-
exigências para que as distribuidoras, de modo geral, tro tipo de ordem administrativa. O próprio· Governo
possuam o seu registro de funcionamento, capital, Federal, há um tempo, já também em ação decisiva,
constituição da empresa na junta, inscrição estadual, questionou a contratação de funcionários, através de
CNPJ, se, na realidade, a ANP aceita um comodato, uma ADIN, que impossibilitou o aumento do quadro,
um aluguel, um arrendamento, uma cessão, enfim, mas que traz uma situação curiosa. Há uma espécie
qualquer que seja o documento que essa distribuido- realmente de boicote da atividade ampla das agênci-
ra possa chegar na ANP e dizer: "Olha, eu tenho lá o as. E corremos o risco - eu também fui nomeado Re-
local para guardar. Não é de minha propriedade, mas lator do Projeto de Lei nO 413, da Deputada Teima de
tenho aqui uma autorização para fazê-lo". Primeiro, Souza, que revê o papel das agências -, e temo que
gostaria de saber dos dois representantes - podendo vamos acabar, se continuar desse jeito, não tendo o
ser respondido por um só - se a ANP tem conheci- que discutir, porque há uma asfixia e um trabalho de-
mento disso, de que alguém já se utilizou e se utiliza terminado de setores, que nós ainda vamos identifi-
disso e se a ANP também aceita qualquer tipo de do- car, querendo realmente extinguir as agências regula-
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doras no País. Esse é um debate mais profundo que
faremos oportunamente. Mas a minha pergunta é no
sentido de, primeiro, saber quanto do recurso destina
do ao Orçamento da MP está contingenciado e quais
são as conseqüências. Também uma pergunta no
sentido administrativo: se a ANP, dada a questão do
álcool, é tratada de forma diferenciada e, quanto ao
volume percentual na adulteração e na sonegação de
impostos, se isso pode ser identificado de forma es
pecífica - só a questão do álcool. As outras perguntas
que .eu iria fazer foram contempladas pelos nobres
colegas, mas fica essa denúncia de que estamos cor
rendo o risco de discutir uma agência diferente da
quela que foi questionada na sua atuação, por estar
mos permitindo uma total sangria e um total planeja
mento de desarticulação das agências reguladoras
do·País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem
Santiago) - Obrigado, Deputado. A Presidência em
exercício consulta osSrs. Deputados se podemos fa
zer blocos de 5 intervenções e, assim, encerraríamos
a relação dos inscritos. Temos ainda inscritos 11 Srs.
Deputados. Se. há concordância, nós vamos, na fase
seguinte, após essa rodada de respostas, passar a
ouvi-los de 5em 5, eassim encerraríamos essa roda
da. Eupassoapalavra, então, ao Sr. Embaixador eao
Sr. Horta, para que respondam as perguntas.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Co
meço pel~ Deputado Severiano Alves com relação a
nomes., No setor de distribuição, de revenda, nós te
mos conhecimento de pessoas que praticam. i1egali
dadese, aquelas que são oficiais, nós levamos ao co
nhecimento das autoridades. c0rT1petentes; Há tam
bém, Deputado, nomes conhecidos, que eu não pos
so mencionar, que todo mundo sabe, mas não há pro
vas.Quanto aos nomes sobre os quais a base é legal,
nós Pllssar~mosàComissão. QUélnto aos convênios
e o poder depolícia, nãoseise entendi bem a suaob
servação cOm relação aos convênios com as Secre
tariasdeFazendados Estados, mas, no caso das Se
cretariasde Fazendados !;stados, nós, não só faze
mos treinamento de· agentes das. Secretarias de Fa
zenda, mas também. passamos informações qlJe a
ANP tem através dos seus processos demonitora
mento, .e também transferimos •.. poder de polícia.
Então,.. no caso dos convênios com a Secretarias de
Fazenda,nqs parece que são convê~iosmuitoefeti
vose que t~m dadobons resultados para os Estlldos.
Porgue no caso do convênio que tem funcionamento
hámaisternpo, como foi o Estado de Pernambuco,
hoUveum aqmentó dearrecadação. Eessefenômeno
está se passandotllmbém no !;spírito Santo,. embora

o convênio tenha sido assinado há coisa de 40 a 50
dias atrás. Imagino que esse aumento de arrecada
çãoestadual, ao fim eao cabo, acabe beneficiando o
País todo. Por que a ANP não retoma à Brasília? Esta
é uma pergunta. Maséquea ANP nunca esteve em
Brasília. A ANP, quando foi criada, Lei na 9.478, art. 70

,

diz que: "Fica instituída a Agência Nacional de Petró
leo,entidade integrante da Administração Federal in
direta, submetida ao regime, etc, etc, etc." Parágrafo
único. "A ANP terá sede e foro no Distrito Federal e
escritórios centrais no Rio de Janeiro, podendo insta
lar unidades administrativas regionais."· A decisão foi
do Congresso. Porque foi tomada essa decisão eu
não sei, não estava participando.

O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Não
é para questionar. O senhor está lendO que a sede e o
foro são em Brasília?

OSRS.EBASTIÃO DO REGO BARROS - Em
Brasília. Escritório central no Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO SEVERIANOALVES 
Então, a sede não deveria ser aqui?

O SR. SEBASTIÃO·DO REGO B,ARROS - A
sede? É.

O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Por
que é o seguinte: ela substitui. o antigo Conselho
Nacional de Petróleo, substitui o Departamento Na
cional de Petróleo, substitui o Conselho, e veio a
Agência, mas,em 1997,se o senhor está lendo aí que
a sede é em Brasília, estou ce.rto que ela segue a tra
diçãodo Conselho Nllcional de Petróleo. Está lá o es
critório, mas a Presidência, o Diretor-Geral deveria
estar aqui, não é verdade?

O SR•. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - É,
pode ser uma interpretação. Se essa interpretação
vogar,eu, como bom brasileiro, viverei em qualquer
parte da.;.

O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Pois
é, Embaixador, vem para cá que é melhor.. Deixa o Rio
para o Presidente Cados Santana, que gosta tanto. O
senhor vem paracá,que fica mais fácil administrar o
Brasil todo aqui do Planalto Central, a Agência Nacio
nal do Petróleo.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Está
muito bem. Agora queria dizer, só para encerrar esse
assunto, que não temos uma sede muito grande, não.
Nós ternosuma divisão de. espaço com a ANEEL, que
tem a maior parte do espaço. Deputado Eduardo
Cunha, infelizmente, a maior parte das suas pergun
tas vou ser obrigado a passar. Espero que V.Exa.
compreenda. São perguntlls muito pertinentes, muito
importantes, e eu peditiaquetantoo Dr. Horta quanto
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o Dr. Alcides e o Dr. Carlos Orlando, na medida do produtores privados, companhias petroquímicas pro-
possível, as respondesse. Sobre cotas. (Pausa.) duzindo. Mais do que a produção em si do produto,

(Intervenção inaudível.) para assegurar a responsabilidade no transporte, ma-
O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - nuseio, eventual aditivação, existe uma cadeia de

Deputado Carlos Santana, não como Presidente, custódia, de responsabilidade, que está associada a
mas como Deputado, nós mandaremos essa lista uma marca comercial. A Portaria n° 116, que é a que
para o senhor. O senhor compreenderá que, neste o senhor se referiu, é, a nosso ver, suficientemente
momento, não há fisicamente possibilidade de lhe dar flexível, porque ela permite tanto que existam postos
essa lista. Com relação às refinarias terem cedido es- identificados com uma marca comercial- que corres-
paço, eu vou pedir também, Sr. Deputado Nelson Bor- ponde hoje a 70% dos postos -, como permite tam-
nier, que seja respondido pelo pessoal da Agência, bém que, a bem da diversidade do mercado, a bem da
que conhece melhor o assunto do que eu, os detalhes desejável flexibilidade, o posto, o agente revendedor,
do assunto do que eu. O contingenciamento, Depu- compre o produto de quem quiser, desde que ele não
tado Eduardo Gomes, nós tínhamos 1 bilhão e 400 identifique na testeira do posto o nome de uma distri-
milhões, porque uma grande parte desses recursos buidora e sempre, e obrigatoriamente, identifique na
viria do que se chama de participação especial. Está bomba medidora a origem do produto. Então, nós te-
definido na Lei n° 9.478. Esses recursos devem ir para mos um modelo diversificado. Se eu não quero ficar,
a Agência Nacional do Petróleo, para que a Agência não é necessário. Isso está inclusive em consonância
Nacional do Petróleo faça estudos geofísicos e geoló- com o Código de Defesa do Consumidor para que
gicos. Os recursos que nos foram alocados são da or- não exista qualquer discrepância nesse sentido. O
dem de 280 milhões de reais. Portanto, é um contin- que nos preocupa eventualmente é que algumas dis-
genciamento grande. E uma parte das funções que tribuidoras que mantêm programas de acompanha-
nós deveríamos exercer simplesmente não poderão mento de qualidade e fazem publicidade desses pro-
ser exercidas, a menos que haja um descontingencia- gramas reconheçam que só uma parte dos seus pos-
mento, se não total, mas pelo menos parcial, e, mais tos identificados adquirem produtos deles. Isso foi co-
uma vez, contamos com o Congresso. E sobre a sua mentando aqui em reuniões anteriores. Nesse senti-
pergunta sobre o álcool, vou pedir ao Dr. Horta, que é do é que a Agência vem passando para todas as dis-
um especialista em álcool, no bom sentido, para res- tribuidoras, é uma sistemática que jáfazemos há qua-
pondero (Risos.) se um ano, informando a todas distribuidoras os pos-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana) tos de suas bandeiras que vêm apresentando proble-
- Com a palavra o Sr. Luiz Augusto Horta Nogueira. mas, para que eles se co-responsabilizem necessa-

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - riamente com isso. Foram os dados, inclusive, que
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Seve- apresentei, rapidamente, aqui. Bom, o Deputado Edu-
riano Alves comentou a questão das bandeiras bran- ardo Cunha traz uma série de questões. Primeiro, a
cas e por que os postos identificados com uma marca questão das quotas. É nosso interesse, mais do que
comercial são compelidos a comprar produtos só da- expresso, terminarmos de uma forma plena o regime
quela marca. Eu entendo, Deputado, que isso repre- de quotas. Não entendemos o regime de quotas como
sentou um avanço. Nós tivemos duas situações no alguma coisa natural num mercado que se pretende
Brasil, uma situação até meadosdos anos 90, em que que funcione de uma forma mais regulada e mais am-
só existiam praticamente postos identificados a deter- pia. Não obstante, persistem algumas distribuidoras
minadas marcas comerciais das distribuidoras. Depo- ainda com quotas porque elas podem acessar produ-
is, foi possível - se não for exatamente nessas datas, tos na distribuidora de duas formas: ou contratando
vocês me auxiliem - que não se respeitasse a bandei- com o produtor, no caso a PETROBRAS ou uma ou-
ra. Isso promoveu uma situação muito conturbada no tra produtora, ou indo à Agência e dizendo: "Olha, eu
mercado. Porque, efetivamente, havia desrespeito ao pretendo entrar nesse mercado, em função das condi-
consumidor, na medida em que o indivíduo vê um ções econômicas, tancagem, logística etc". É atribuída
posto, bandeira a que for, e pára ali sem ter certeza da uma quota. Bom, é nosso interesse, isso já foi falado
origem do produto que ele estava abastecendo. Por várias vezes, terminarmos com essa quota. O que, às
que eu estou te dizendo da origem? Porque, embora vezes, nos dizem é que o eventual fim do regime de
efetivamente hoje 90% da gasolina no Brasil, para ci- quotas iria expor agentes de menor capacidade finan-
tarmos a gasolina, é produzida por refinarias da ceira às condições de mercado e eventualmente eles
PETROBRAS, já existem, tanto a importação, quanto não teriam condições de permanecer. Quer dizer,
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existe, então, ainda... Corresponde a quanto do mer- flexibilizar essas temáticas, que se conceda um adici-
cado, hoje, DI'. Alcides.da Costa ou Carlos Orlando? onal de 30% ao mês, desde que a empresa apresente
(Pausa.) urna justificativa contundente. Essa é a sistemática.

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - É
SILVA - Hoje a partição é a seguinte... uma portaria que regulamenta, e essas decisões são

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - todas colocadas na Internet com as autorizações
O Dr. Carlos Orlando é o Superintendente Adjunto da concedidas. Na mesrna linha é o procedimento da
Superintendência de Abastecimento da Agência. Agência com relação aos solventes: é muito parecido.

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA E, aliás, por conta das movimentações no mercado
SILVA - Hoje, temos em números absolutos 46 em- exterior de solventes, as autorizações de produção, a
presas, que retiram pelo contrato, e 89 pela sistemáti- Agência vem colocando, deforma sistemática, na
ca de quotas. Dessas aí, nagasolina, 20% saem por Internet todas as autorizações que concede para a
meio das quotas e 80% por meio dos contratos. entrada e saída de solventes no·Brasil. Acreditamos

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - que eventualmente, rnelhor do que a Agência para
De volume, não é? acompanhar esse mercado é todo o mercado saben-

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA doqueméqueestácomprandode quem e quem está
SILVA - Porque nas contratações estão as grandes vendendo para quem. Passar todas as informações
empresas filiadas ao SINDCOM. Isso explica essa di- com absoluta transparência para o mercado. Isso que
ferença. o senhor nos solicita ...

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Mas
Mas parece-me que a PETROBRAS com 46% teria só as compras do exterior, ou a comercialização inter-
46 empresas contratadas. Isso é muito além do nú- na também?
mero das empresas do SINDCOM. O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA-

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA As compras no exterior, as quotas, as informações
SILVA -É sim, é sim. mais grossas, mais relevantes, estão todas no nosso

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - E site, e essas que b senhor solicitou, na medida do dis-
qual o critério para a concessão dessas quotas? ponível, todas do solvente serão repassadas. Eu pos-

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA so lhe garantir que é um volume expressivo de infor-
SILVA - Bom, é o seguinte. mações e acho que só vai nos ajudar a ter mais gente

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - A analisando, estudando, processando,. entendendo a
Portaria n° 72. Portaria nO 173, que estabeleceu limites...

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Só
SILVA -É. Como o DI'. Horta Nogueira falou, o ato que para efeito de meu .entendimento. O senhor disse
regula é a Portaria n° 72, de fevereiro de 2000. Essa que está disponível no site hoje. Hoje, se há uma
portaria permite dois caminhos: a empresa que quiser venda da própria PETROBRAS, que vende solvente
optarpela sistemática de quotas tem esse direito, e a para uma distribuidora, essavenda está registrada
aquela que quiser optar pela sistemática de forneci- no site da ANP?
mento, ou seja, contrato de compra e venda pela O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA-
PETROBRAS, também tem esse direito. Aquelas que Todas as movimentações do comércio exterior estão.
optam pela sistemática de quotas, num primeiro mo- O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA _ Só do
mento, tênide fazer uma estimativa de comércio para comércio exterior, do interno não?
os 12 meses iniciais de sua operação, compatível O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NIOGUEIRA-
com a capacidade financeira que demonstram. Daí

Naturalmente., o senhor vai receber... Isso é Publicadopara a frente, a quota é ajustada mensalmente, em
função daquilo que ela tirou nos últimos 2 meses da no Diário Oficial. Eu estou falando do que já está
quota do mês. Nós fazemos uma média aritmética prontamente disponível.
dos 2 meses anteriores com a quota do mês. Essa é a O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Eu só
seqüência. Além disso, permite-se a essa empresa, quero esclarecerpara facilitar o trabalho. Quer dizer,
no caso da gasolina, que ela tenha um incremento só o comércio exterior?
mensal de 6% ou urn decréscimo de menos 6%; no di- O SR.LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA-
esel, 10% e menos 10%. E se permite, também, para Só o comércio exterior.
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o SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - O co
mércio interno, não?

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Sim. As quotas de combustíveis estão no...

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA
SILVA - Por favor, nós Publicamos as quotas e depois
as retiradas efetivas.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - As
quotas de solvente também?

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA
SILVA - Tudo é Publicado.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - As
quotas eventualmente não são exercidas, Deputado.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Os
solventes também têm quotas?

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA
SILVA - Também têm quotas.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Aliás, há uma portaria específica para isso, para
reduzir. ..

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Não
há comercialização no País interna de solvente sem
atribuição de quota?

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Temos liminares com quota também.

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA
SILVA - Há uma portaria específica para solventes,
também estabelecendo os critérios para retirada por
quota...

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Isso é
de relevância até para o entendimento de todos os
membros da Comissão.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA- Uma
indústria de tintas que compra solventes, essa com
pra tem quota da ANP?

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA
SILVA - Tem, sim.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Não
há qualquer comercialização de solvente no País sem
quota?

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Eu acredito que, inclusive, se tivermos oportunidade,
uma conversa do senhor com o pessoal do abasteci
mento vai deixar de forma bem clara essas questões.
Quanto à questão da Transo, em particular, que o se
nhor levanta aqui, por acaso eu estive mais envolvido
com isso. A situação da Transo é a seguinte: existem
dois pools de distribuidora, que são assuntos da per-

gunta do Deputado Nelson Bornier, inclusive. Exis
tem nas imediações de Paulínia dois pools de distri
buidoras. Um deles é o Transo, que serve para aten
der a diversas distribuidoras. Essas distribuidoras
eram abastecidas por uma linha da PETROBRAS,
uma linha em polietileno expandido que transporta
va gasolina. Tem todo um contorno técnico esse as
sunto. Há cerca de 2 anos, ela sinalizou a necessi
dade de substituir essa linha às expensas de quem
era abastecido. Esse processo não caminhou, e eu
vi o relatório técnico que falava da impossibilidade
de usar polietileno em linhas de distribuição de ga
solina, porque provoca envelhecimento acentuado,
formação de creepping, rupturas e, de fato, era ne
cessário colocar uma linha de aço...

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - O
objetivo da minha pergunta não foi a discussão da
oportunidade ou não da troca, foi do cumprimento da
regra da Agência, se houve autorização prévia e ex
pressa daANP.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Exatamente, houve uma autorização para constru
ção. Autorização para dutos, Deputado, se dá em
duas etapas, uma autorização de construção e uma
autorização de operação. A Diretoria da Agência, até
onde estou informado, já analisou autorização de
construção e já aprovou a autorização da Transo para
a construção do duto em aço que atenda a essa base.
Autorização de operação, eu teria que confirmar com
a Superintendência de Movimentação de Produtos.
As duas questões que o senhor coloca, efetivamente,
são em torno... Houve impacto no mercado de Campi
nas e entorno por conta dessa eventual descontinui
dade? Eu diria que não, até onde acompanhamos,
não, mesmo porque as distribuidoras foram abasteci
das através de outras bases. Segundo, tomamos pro
vidências em relação à defesa e concorrência, se
houve, nós oficiamos tanto a PETROBRAS, que era
fornecedora, quanto as eventuais demandantes, nes
se caso, que são o condomínio, o Transo, para que
nos passassem os contratos, nos passassem as in
formações, porque não tínhamos isso até 2 semanas
atrás, com certeza, não tínhamos, para fazermos uma
análise e, eventualmente, se confirmado um abuso de
poder econômico por parte do distribuidor, não tenho
dúvidas de que a ANP instruirá alguma nota técnica
para essa daí. Até o momento, não tínhamos recebido
os detalhes dos contratos, que já solicitamos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Quer
dizer que autorização a PETROBRAS teve para a
construção.
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o SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Autorização teve, com certeza, para...

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - A
operação é que o senhor não sabe.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
É. Agora foi o Transo que teve. O número, inclusive,
dessas portarias, dessas decisões, eu tenho isso fa
ci�mente. POdemos telefonar e obter.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Não,
depois nós requisitamos de forma...

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Agora, ressarcimento de fretes e Petroamazon. O se
nhor mencionou um assunto interessante que me dá
chance de comentar, inclusive um aspecto que fica às
vezes esquecido; um aspecto que às vezes fica es
quecido na evolução da regulação brasileira de com
bustíveis. Até relativamente poucos anos atrás era
atribuição do Estado dizer não somente que p~eçode

veria ser praticado no comércio de combustíveis em
todos os pontos da cadeia, mas também quanto de
veria ser ressarcido em cada movimentação e qual
modal. deveria ser utilizado. Isso gerava um sistema
bastante. intrincado, extremamente complexo, de
transferências de recurf)os intercombustíveis e entre
empresas etc. Isso foi sendo paulatinamente elimina
do durante o período d~transiçãoquea Lei n° 9.478
estabelecey,·.até chegarmos à situação que temos
hoje, onde efetivamente nãoexistem mais subsídios a
preços e s9bsídios à movimentação de produtos. O
senhor levantou umadúvida comrelação à Petroama
zon, porque,oe fato,aPetroamazon, como diversas
outrasempres~s,f?iobjetode auditorias sistemáti
cas qyeaagência f<:tzia para ver a pertinência das
solicitaçõe~. E){i~tiatodoum processo de informa
ção e,até~ndeeu entendo, ao fil1al do ano passa
do, nósyoncluírnoscom o fechamento da conta pe
tróleo,tqda~asoperayõesquetínhamos relativas a
ressarcirnento. de. fretes,. ressarcimento de álcool
etc. Talvez o Carlos Orlapdo, que nos ajudou de
uma forma expressiva a fechar essas questões, te
nha a:lguma coisaaadicio~ar.

O ~H.CABLOSORLANDO ENRIQUE DA
SILVA -Não, foi isso mesmo. No final do ano 2001,
cumprindo o prazode transição previsto na Lei do Pe
tróleo, depois prorrogado pela Lei n° 9.990, nós en
cerramos tOdos osressarcimentos. Então, como o Dr.
Horta di~se; não existe, desde 10 de janeiro de 2002,
qualquer ressarcimento de frete ou qualquer outro de
tipodesupsídioque <:tj\NPf)eja instrumento de paga
mentoaobeneficiáriofipaL Quer dizer, restaram, obvi
amente, algumaspendências relacionadas com audi-

torias feitas no passado, onde se insere o caso da Pe
troamazon e outras que nós auditamos. E só aprovei
tando a oportunidade, só peço, para melhor esclare
cer a pergunta sobre solventes. Nós temos na cadeia
de solvente o produtor, o distribuidor, o distribui
dor-consumidor e o consumidor final. Para o distribui
dor e o distribuidor-consumidor, nós estabelecemos
quota. Para o grande consumidor não há sistemática
de quota. Essas quotas são atribuídas. ao produtor,
que as fornece àqueles agentes autorizados pela
ANP. Sóparaesclar~cer melhor a pergunta anterior.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA- Só
para complementar o que não foi respondido, havia
fraude nessas solicitações de Petroamazon, que foi
passado e quê foi terminar na auditoria?

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Não, não saberiadizer isso assim de pronto.

O SR. CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA
SILVA.~O proce~so ainda está em andamento.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - O
processo ainda está ern andamento, não está con
c�uído. E só umcomplem~ntoquev.Sa. nãorrle res
pondeu, é que eutambém pergLJntei, no caso dos du
tos, é por que a PETROBRAS sófez com os dutos de
Paulínea e não fez com as outras refinarias?

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Eu não teria essa respostaneste momento, Depu
tado. Tenho todo ointeres~e ~m Ihesesciarecer, até
mesmo eu não sabia se.el~ não teria feito ou não, eu
não posso dizer nesse momento.

O SR. PEPU!PoDqi:DUARDO CUNHA - Des
culpe-me. Mas teri~ que$~ber,porque a AN Pdeveria
ter autorizado previame~te.

O SR. LUIZ "UGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Não, não estou dizendo...

O SR.DEPUTA.OO EDUARDO CUNHA 
Então, se houve trocade outras, teria que saber.

O SR. LUIZ AUGYSTO HORTA NOGUEIRA 
Não, não senhor, [)eputa,do.

OSR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA- Como
tem a de Paulínea.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que o
caso que eu conheçode dutosde polietileno que leva
ram substituição comalguma comoção no mercado, é
o caso daTransoe da Base Norte. Se existem outras
situações que subsistem dutos de polietileno, se exis
tem outrassituações que poderão levar a posições si
milares, eu não tenho nesse momento para dizer.
Posso até fazer e$$e •levantamento. Bom, a questão
seguinte foi com relação a bases em pooJ. A Portaria
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n° 202, que estabelece as exigências para as distribu
idoras, exige um volume, um parque de tancagem.
Isso constitui-se uma barreira à entrada, constitui-se
aquelas condições mínimas para entrada no merca
do, condições técnicas. Nós estamos entendendo que
da forma como está, talvez não seja melhor. No pro
cesso, inclusive, da sua aplicação, temos observado
que algumas empresas podem solicitar bases, solici
tar registro com base numa região, para pretender
operar em outra, para, meramente, atender à legisla
ção. Não é essa a melhor situação. Essa é uma preo
cupação que já está clara para a Superintendência de
Abastecimento. Por outro lado, a operação em pool é
uma realidade, uma realidade antiga. Bases como
Mutinga e Mauá estão na história do setor de petróleo
no Brasil e constituem uma maneira até de racionali
zar investimentos em parques de tancagem. Agora,
se existir alguma informação quanto à distorção, uso
inadequado desse conceito, a Agência tem todo inte
resse em obter essa informação e, eventualmente,
corrigir. Tenho certeza que, tanto o Dr. Alcides quanto
o Carlos Orlando, poderão explicar melhor a docu
mentação que se exige - é uma preocupação que já
tive há algum tempo, inclusive - se estaria existindo
uma dupla contabilização de volumes de tancagem
para mais de um empresa, como era esse controle
desses volumes. Ou seja, não há um problema em si
do uso do conceito de pool, de bases em consórcios
ou compartilhadas. Há necessidade de aperfeiçoar
essa exigência? Há. Se existir algum problema quan
to alguma refinaria, passando além do razoável a sua
capacidade de tancagem, eu gostaria de ter essa in
formação. A última questão, que é uma questão mais
adequada, que é a questão do álcool, é uma questão
muita longa de ser tratada assim numa resposta mui
to curta. A pergunta que o Deputado Eduardo Gomes
fez com relação aos problemas do álcool. Certamente
que a comercialização do álcool tem problema e isso
é conhecido. É o produto onde o nível de evasão fiscal
no álcool hidratado é o mais alto, por conta da diferen
ça que há entre uma alíquota zero para o álcool ani
dro, alíquota 25% para o álcool hidratado. Isso já é a
mãe de uma série de problemas no caso do álcool. O
outro problema é que, por conta também desses pre
ços menores, o grande culpado pela adulteração de
gasolina e que os postos têm responsabilidade sobre
o acompanhamento, é o teor de álcool além do razoá
vel na gasolina que é vendida, eu diria,da ordem de
hoje, na ordem de 3% - continuo às suas ordens para
conversamos depois, se for necessário -, na ordem
de 3% da gasolina brasileira, 4% é vendida com álco
ol em excesso por conta dessas distorções às quais

me referi, 4 a 5% hoje. Desculpe se eu me estendi
muito, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Segundo momento, Deputado José Carlos
Araújo. Depois o Deputado Paes Landim que...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. expositores, quero
ressaltar aqui as qualidades do Embaixador. Gostaria
de poder, nesse instante, fazer algumas perguntas,
mas, como o tempo é exíguo, eu quero entrar logo
nos "finalmentes". Com base em todos os conheci
mentos que já reunimos e também como ficou eviden
ciado nas exposições dos senhores, é fato comprova
do e crescente a prática de adulteração de combustí
veis. Há casos em que a adição de solventes na gaso
lina atinge o percentual de até 70%. A adulteração,
muitas vezes, chega a ser realizada sem sofisticação
e às claras. Fica também evidenciado que a adultera
ção por solventes somente ocorre porque os frauda
dores têm acesso fácil ao produto, seja pela compra
na produtora, na distribuidora, de produtos químicos
ou via importação. É sabido que os solventes devem
se destinar exclusivamente para o setor industrial na
produção de tintas, vernizes e borrachas. Conside
rando estes e outros aspectos, faço os seguintes
questionamentos - Eu tive o cuidado de tirar cópia
dos questionamentos para evitar que os senhores to
mem nota. Vou passar para os senhores os questio
namentos e vou lê-los: Quais as medidas que vêm
sendo adotadas pela ANP, visando coibir essa prática
irregular? Como explicar o fato da crescente ocorrên
cia de desvios de solventes para o mercado de com
bustível à revelia da sua destinação industrial? A ANP
impõe às empresas atacadistas do ramo de solventes
a obrigação de informar a ANP a destinação do ramo
de solvente, há obrigação de informar aANP a desti
nação dos produtos que vende, monitorando assim a
comercialização? É possível que algumas dessas
questões já possam ter sido respondidas, porque tive,
por um instante, de sair para dar uma entrevista a
uma emissora de rádio. A ANP impõe às empresas
atacadistas do ramo de solventes a obrigação de in
formar à ANP a destinação dos produtos que vende,
controlando assim a sua comercialização? A ANP
mantém ou·não o acompanhamento da produção e a
comercialização de solventes? Existe um controle ca
dastral das empresas que atuam no ramo? Quantas
operam? Houve crescimento do número das empre
sas? A ANP tem apurado as denúncias noticiadas
pela imprensa de que empresas, como a própria Pe
troquímica União, teria desviado solventes produzi
dos para outras finalidades que não as industriais?
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Quais os resultados das apurações? Como a ANP
vem se utilizando dos recursos criados pela Portaria
274/2001, denominado Produto de Marcação Com
pulsivas - PMC, para rastrear a destinação e eventua
is adulterações de combustíveis? E por que o Gover
no, de modo geral, não faz uma ampla campanha
para mostrar que é fácil o usuário identificar o com
bustível que tem o solvente, já que agora o solvente
tem uma marcação especial? Qual a abrangência da
fiscalização da ANP? Quais os agentes econômicos
fiscalizados? Quais foram as autuações realizadas?
Existem impedimentos legais para que a distribuidora
forneça combustíveis para os postos denominados
bandeira branca? A identificação, a adulteração, so
mente o posto é autuado ou a distribuidora também é
autuada? Nós sabemos, nós vimos aqui na exposição
da ANp, que são cinco os problemas maiores do com
bustível:aadulteração, a evasão fiscai, cargas rouba
das, a·intromissão da Justiça - que vimos aí que é in
vasão de competência, porque, na verdade, o que vi
mos aqui claramente é que, embora o colega Depu
tado tenha colocado que na Constituição tem alguma
falha que permite com que o Juiz conceda aslimina
res em alguns casos, mas em outros as liminares são
abusivas. E já que são as liminares concedidas, por
que não se faz a caução, não exige a caução? Real
mente, daqui a pouco a ANPnadapode responder, o
Juiz é que tem que fazer. Eu concordo consigo. Mas,
na verdade, o que eu vejo da invasão e competência
da Justiça, porque algumas coisas vão caminhando,
de repente, numa concorrência Publica, a Justiça
também vai entender que o melhor para o Estado não
é o menor preço, da forma que a coisa está aconte
cendo aí. Nós entendemos que realmente tem que se
trazer aqui Juízes e Presidentes de Tribunais que,
abusivam~nte, vêm dando esse tipo de liminar. Algu
ma providência tem que sair daqui, o Relator está
consciente disso. Em consonância com o Executivo,
nós temos qlle tomar alguma providência para evitar
eSSe tipo de abuso. E realmente esses questiona
mentos são necessários, porque.c. Dr. Horta, tivemos
algum contato, embora tivéssemos tido dificuldade na
época de levar a AN P à Bahia, na CPI que foi criada
na Bahia, justamente para ver a cartelização, porque
na Bahia, na verdade, a CPI foi para cartelização. É
difíçil se conseguir provar a 6artelização. Lá nós con
seguimos, na época, uma ata que nos foi passada por
fax de um grupo para outroc Nós conseguimos essa
ata através de um Vereador de Feira de Santana e
conseguimos àquela época,4 pessoas foram presas,
processadas. NósEnviamos paraoMinistério Público
e forampresas em flagrante e processadas. Mas não

conseguimos, não foi possível, de forma nenhuma,
provar a cartelização, coisa que pedimos inclusive na
época o auxílio da ANP e foi realmente muito difícil. A
partir daí inclusive é que a ANP fez aquele convênio
com a UNIFACS para monitorar os postos. Por isso,
Sr. Presidente, Sr. Relator, fiz esses questionamentos
e vou passar às mãos do Presidente para que pas
sem para o Dr. Horta, para que ele possa responder,
já que eu sei que ele não tomou nota.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Paes Landim.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, caros colegas, minhas primeiras palavras são
para dizer que a Agência Nacional de Petróleo, das
agências do Governo brasileiro, parece-me. que ela
está mais adequada ao perfil de uma agência regula
dora dentro do modelo americano, porque as demais
agências no Brasil, como a ANA e outras etc., têm
sido operadoras de convênio de obras etc., verdadei
ra distorção. Então, a agência tem o perfil, não digo
perfeito, mas pelo menos o mais aproximado do mo
delo americano, que nós imitamos aqui. E, por coinci
dência, ela tem hoje, na suadireção~geral, Um embai
xador da mais.alta respeitabilidadeintelectual e moral
na história doltamaraty e,sobretudo, respeitabilidade
técnica. O embaixador, estouconhecenclo hoje, mas
sei que foi embaixador em Moscou, secretário do Ita
maraty, embaixador em Buenos Aires, postos estraté
gicos da diplomaciabrasHeira e, sobretudo, salvo en
gano, foi embaixador em Viena numa época funda
mentai para visualizar os problemas da OPEP etc.
Então, é um homem que tem uma boa experiência na
área de petróleo. Claro que a Agência precisava, eu
não sei bem se era absorver todos os quadros do
CN P, com certeza. Eo antigo Conselho Nacional do
Petróleo e o outro nome que teve posteriormente, eu
me recordo que eu fuiass~ssorjurídico cloMinistério
de Minas e Energia e não tinha boa impressão do
quadro jurídico do CNP. Era o maislimifado, mais me
díocre do Ministério, salários também baixíSsimos,
desmotivação etc. Era uma esp~ci~dedepartamento,
não era umaautarquia. Vejam agoraa liJrande cantile
na a vir-me dar~lhes; vejam bem. Precisamos atentar
bem para esse problema de liminar.• Não sei nem se já
julgaram o mérito, mas jáestamoshá5,8anos com a
proibição de fumar nos aviões por causa de uma limi
nar, uma bendita liminar quei graças a. Deus, proibiu
fumar nos aviões brasileiros, naslleronaves brasilei
ras, e o mérito não sei se já foi julgado. Então, vejam,
quando vejo uma liminar, aculpá édosistemade de
fesa do Governo. Ou os advogados da ANP são fra·
cos ou eles são comprometidos, porque, veja bem, eu
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vejo algumas decisões nos Estados, é um absurdo,
juiz estadual não tem nada a ver em decidir matéria li
gada a petróleo, competência ratione materiae. A ma
téria é federal, é produto federal, a agência é federal.
Então, a agência tem que acionar seus advogados
também, conversar seriamente com a Advocacia-Ge
rai da União para firmar logo no Poder Judiciário uma
jurisprudência definitiva sobre o assunto. Esse pro
blema de liminar aqui, precisamos ter o cuidado tam
bém de que não seja uma cantilena para a reserva de
mercado. Agora, temos é que realmente firmar juris
prudência logo. E assisti com muito espanto, nos pri
meiros dias de depoimento, o Presidente da Federa
ção do Comércio, com grau professoral e um homem
muito sábio, o senhor Gil não sei do que lá, um italia
no, Siufto, sei lá, Presidente da Federação do Comér
cio do Rio de Janeiro e Presidente da Federação
imaginem os senhores - Latino-Americana de Com
bustíveis. Imaginem a gravidade, esse homem chega
aqui e faz uma denúncia gravíssima, de que, numa ci
dade serrana do Rio de Janeiro, salvo engano, não
sei se foi Petrópolis ou Nova Friburgo, teria 34 postos
de gasolina, que não tem condições de ter mais do
que 4 ou 5, que esses postos, com certeza, fazem la
vagem de tudo, inclusive, quem sabe até de narcotrá
fico. Agora, o que me espanta é que essa liderança, o
Presidente da Federação do Comércio de Combustí
ve�, da Fecombustível do Rio de Janeiro, Federação
de Combustível da América-Latina, não tenha cora
gem de formular uma denúncia concreta. Por que es
perar só do Governo, dos fiscais do Governo? A fisca
lização é precária. Por que esses homens que têm
responsabilidade institucional, lideram a sociedade
civil, organizações de porte, também não formulam
denúncias práticas para que o Ministério Público ou a
Polícia Federal possa punir esses cidadãos? Não po
demos achar que só a ANP vai julgar ou não, se tem
fiscais ou não suficientes para tal. Acho até que o Go
verno brasileiro, o Ministro Bresser perdeu a grande
oportunidade de criar uma... Exceto a Receita Fede
ral, que tem uma categoria específica de fiscalização,
eu acho que devia ter os fiscais do Estado, fiscalizar
meio ambiente, fiscalizar adulterações de gasolina, a
fraude no petróleo etc. O meio ambiente está sendo
destruído desse jeito porque não existe número sufi~

ciente de fiscais. Os próprios fiscais de outras ativida
des, por exemplo, saúde, deveriam se juntar à fiscali
zação única, porque são setores que até se intera
gemo A destruição do meio ambiente provocada pelo
setor de combustíveis do Brasil é uma tragédia que
ninguém aborda, ninguém se preocupa. O Brasil tal
vez tenha o maior índice per capita de postos de ga-

solina das zonas urbanas, o maior atentado ao meio
ambiente que nenhum país do mundo tem. Não pode
mos culpar a ANP pelos problemas das liminares,
porque penso que falta uma sistematização do Go
verno para brigar por isso, para que se tenha jurispru
dência rápida para acabar com isso, se elas realmen
te, como acredito, pelos depoimentos aqui prestados,
estão ocasionando grave prejuízo à credibilidade e à
moral do interesse público, no caso da briga dos com
bustíveis. Sobre solvência tinha uma pergunta a fazer,
mas vi que meu colega que me antecedeu se repor
tou razoavelmente a isso. Quero falar um pouco sobre
fretes. Não estou nem questionando o Embaixador
nem o diretor. Lembro-me de que fui Relator do Plano
Collor 11, que limitava muito esse negócio de transpor
te, dava acesso do cimento, se a pessoa fosse direta
mente à fábrica buscar o produto, a mercadoria. Tam
bém os combustíveis foi a maior pressão que já vi na
RePublica, entendeu? Não sei qual o mistério do pro
blema do frete. Quer dizer, a grande jogada por detrás
de fraudes é esse negócio do transporte, o interme
diário, esse que transporta a mercadoria, o produto. É
um assunto, parece-me, que esta CPI não poderá dei
xar de atentar para isso. Eram essas considerações
que inicialmente gostaria de fazer, porque algumas
perguntas que gostaria de formular, alguns colegas
que me antecederam já as fizeram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Bassuma.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Sr. Presidente,
senhores representantes da Agência Nacional de Pe
tróleo, demais Deputados presentes, evidentemente
que fui bastante contemplado, vou ser muito breve,
porque os Deputados que me antecederam já conse
guiram, com plenitude, e se a Agencia Nacional con
seguir responder, mesmo a posteriori, os questiona
mentos que foram feitos pelos Deputados vai ajudar
bastante, acredito, no desenvolvimento dos trabalhos
da CPI. Não se trata de repetir o que já foi dito e per
guntado. Mas preciso constatar mais uma vez, Depu
tado Presidente Carlos Santana. Os esclarecimentos
que hoje nos traz a Agência Nacional de Petróleo nos
deixam muito perplexos, porque sabemos que a aber
tura foi brusca, de uma saída de uma situação de pra
ticamente estatização para uma liberalização plena
de mercado. De uma forma muito brusca e, acredito,
inclusive, irresponsável do Governo anterior que tra
tou uma questão de alta complexidade e de alta di
mensão para a economia de forma muito atabalhoa
da, no mínimo, para não dizer outros adjetivos que
não convém agora citar. E a Agência Nacional de Pe
tróleo entrou nesse barco, claro. O Dr. Sebastião é re-
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cente e foi muito franco, achou muito positiva essa zer, Deputado - e a CPI vai ter que chegar lá, em 611-
postura. Não tem obrigação de saber tudo, evidente- gum nome, com endereço e CGC. Deve ter gente,
mente, não tem obrigação de ser doutor em petróleo. sim, de dentro da PETROBRAS e na ANP, como tem
É hoje quem dirige a Agência Nacional de Petróleo, no Poder Judiciário, que, no mínimo, foi bastante leni-
mas agência é agência. Claro, também foi muito feliz ente, bastante conivente com esse processo grave,
em trazer uma série de assessores para hoje. Mas grave. Então, acho que todas essas perguntas que
constatamos, Deputado Carlos Santana, que são vários Deputados fizeram a V.Exa... fizeram várias re-
dois agentes que deveriam ser, digamos, co-partici- quisiçõesque a agêhcia, se responder ai isso por es-
pantes desta CPI, que deveriam ser os dois agentes crito, que virá depois, vai certamente balizar bastante
mais interessados em fazercom que esta CPI cumpra para a gente chegar a essas pessoas. Não é agência
o seu papel de apontar culpados com nome, endere- que está para mim, como não é a PETROBRAS, para
ço, CGC, de quem já está talvez bilionário nessa his- mim, que coloco em suspeição e muito.menos agên-
téria, quejá rola há tantos anos e tantos crimes envolc cia. Não acredito, não posso... É insulto à inteligência
vendo combustível,.que a Agência Nacional de Petró- de qualquer cidadão brasile.iro em achar que esse
leo e a PETROBRÁS são, para mim, dois agentes ab- problema se desenrolou tantos anos com tanta gravi-
solutamente críticos desse processo. Quero constatar dade e com soluçÕesJáceis. Não são nada comple-
minha ~valiação. Assisti à sessão toda, todas as per- xas a solução, sem ter aparticipação de gente. E aí é
guntas,as respostas e a exposição. Fico muito triste bilhões. Aí não é mil reais, nem 2 mil reais. Quero en-
em ver a situação em que se encontra a Agência Na- cerrar, Sr. Presidente, dizerque, cada vez mais, o
cional de Petróleo, porque os crimes são bastante ex· peso sobre nossos ombros é de altíssima responsabi-
plícitos há muito tempo, gravíssimos. Quero corrobo- lidade. Foi muito positiva a sessão de hoje. Positiva.
rar com a opinião de vários Deputados aqui. Não pre- Mas eu saio dela absolutamente consternado por ver
cisamos identificar pessoas - aí não quero generali- uma agência débil, débil diante de um p€lpelgrave na
zar - nUnca seremos levianos neminjustos, nem na sociedade. Por que quem é que está pagando esse
PETROBRAS, nem na Agência Nacional do Petróleo, preço, Deputado? Quem está lá hoje abastecendo
nem no Poder Judiciário. Claro que está mais do que gasolina no posto, pagando caro pela carga tributária
provada a participação criminosa que virão, terão que elevadíssima, elevadíssima. Condeno essa carga tri-
vir, claro, virão para a CPI, alguns juízes que se espe- butária dos combustíveis. Tinha que. ser menor.
cializaram nas indústrias das liminares; Mas não é Entendemos as razões, discordo: Agora, coitado do
possível que esse processo tenha se desenrolado cidadão que paga o imposto, está lá, eaindaé obriga-
tanto tempo e onerando tanto a sociedade brasileira, do a conviver com umposto quejáfoi, cOrno disseram
o povo. Nós temos que identificarpessoas. E, acredi- os representantes a9ui, eles mostraram paranós,eu
toueu,cad~vez mais,aspes$oasestão em toda par- já conheço isso de algumasalldiências, Ulmposto que
te. Estã~ n~. Poder Judiciário. Devem estar,· acredito já foi autuado, já foi flagrado e,além de estar cobran-
eu, na A~ênciaNacional dePetróleo. Não é possível a do caro, está adulterando para .lesar oç:onsumidor. E
agê~cia tolerar eter,acredito,eU,.llmacerta conivên- nós convivemos com essa situação ?emuma punição
cia ou I~niênciadiantedeumcrime tão, intenso, tão firme, ou seja, eu nãoacreditotarrib~m .... Eu quero
grande. Está muito devagar. Eu quero dar minha ex- encerrar, Sr. Presidente, não acho que a ~gência tem
pressãoaquL Eu fiquei aqui meio angustiado ao ouvir que ter amanhã 1Omilfisc~ispara $air correndo, não,
-não estou criticando nemo Sr.Horta, por favor, nem a fiscalização é pura~mostragem.São$p mil postos,
oS~bas'ião - são pessoas que hoje representam... agora quandop~gar\Jm, tern,quepunir. Claro queva-
Mas da agência, apesarde ter poucos anos de vida, é mos mudar a legislação, mas vamos sermuito mais ri-
inaceitá~él. Como. também ,quero dizer da goroso, mas a punição tem que ser severa, tem que
PETROBRAS. NósJemos. " E virá aqui o Diretor de ser grave para quemousa entrar no crime. Hoje não,
Abast~cimento. A RETROBRAS é uma empresa dife- hoje há um verdadeiro estímulo que a impunidade...
rente~a~gência, com pma estrutura excepcional. Eu Tudo contribui paraissQ, Para que omau empresário
trabalhei, na PETROBRAS muitos anos. É uma em- e o criminosocome~em a se aproveitar. Acho quees-
presa modelo. Uma empresa que, no imaginário po- tamos evoluindo, Sr. Presidente, quero ,encerrar. Só
pl.I'ar,pélra,o •pov~· brasileiro, conserva·se assim: constato isso, que depois dessas respostas que virão
PET80~RA.S é aquilo que deucerto 110 Brasil. E, aí, para nós, nós teremos certamente que balizar acha-
jarryais podemos generalizar. PETROBRAS é uma mada de gente, col11 •. nqme é endereço para vir para
empre~aséria, mas não tenho dúvida - quero aqui di- cá, mas gente que possivelmente Virá como suspeito



43348 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

de participação nesse grande esquema que envolve
os crimes de combustíveis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado, nobre Deputado. Deputado Eliseu Pa
dilha.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Sr. Pre
sidente, ilustre Relator, senhores convidados, eu, de
pois de ouvir já toda sessão, evidentemente, que fico
um tanto limitado no que diz respeito ao questiona
mento. Os termos específicos já foram objeto de per
guntas e respostas. Mas eu não poderia - por isso
não saí da sessão - eu não poderia deixar que termi
nasse sem aqui... o primeiro registro que entendo que
deva fazer quanto ao papel e ao trabalho da agência,
dada sua pequena estrutura e dado o papel importan
te que as agências reguladoras têm no mundo em
que nós acabamos tendo que entrar, no processo de
redução de participação do Estado, em atividades
que foram progressivamente transferidas para o setor
privado. E no que diz respeito a Agência Nacional de
Petróleo, hoje aqui representada pelo nosso Embai
xador Dr. Sebastião Barros, eu penso que ela está en
tre as que têm, indiscutivelmente, o melhor desempe
nho. Se nós pudéssemos estabelecer a contradição
entre a pequena estrutura e o grande desempenho,
nós veríamos que as pessoas que lá trabalham - e
me perdoem se aqui eu contrario quem pensa dife
rente - mas as pessoas que lá trabalham têm conse
guido alcançar um nível de desempenho pessoal mui
to superior àquilo que a média que se encontra no tra
balho privado e no serviço público. Portanto, gostaria
que o senhor levasse, Dr. Sebastião, o reconhecimen
to pelo trabalho que a Agência presta para o nosso
País. Claro que estamos ainda no processo de adap
tação. Este não é um processo que decorre com mui
ta rapidez. Nós estamos vivendo uma grande revolu
ção nos nossos costumes no que diz respeito a como
controlar atividades que eram estatais e que passa
ram a ser geridas pelo setor privado, mas que, por te
rem sido objeto de concessão pelo setor público, tem
que haver uma ingerência da sociedade. E a agência
é este braço. É a garantia de que a sociedade tem in
gerência nesse processo. E na Agência Nacional de
Petróleo estamos vendo que isso está acontecendo
com alta qualificação e com resultados excepcionais.
Este é o primeiro registro. Quero aqui também me fili
ar àqueles que entendem que nós temos que ter uma
grande parceria: essa CPI com a Agência. Se tem re
almente um organismo que para ele é fundamental
para que essa CPI tenha maior sucesso e consigafa
zer as maiores e melhores sugestões para que nós
possamos ter novos textos legislativos, regulando de-

terminadas atividades, criando outras e inclusive fol
gando, na medida do possível, o tamanho, a dimen
são das agências - especificamente no caso do pe
tróleo nesta CPI - este ente é, indiscutivelmente, a
Agência. Nós temos parceria inquebrantável. O su
cesso de um é o sucesso de outro. E a nossa maior ou
menor falha será, indiscutivelmente, maior ou menor
insucesso também da Agência. Portanto, eu penso
que a sua figura do chute no tabuleiro eu não vou es
quecer. E penso que ela é válida cada vez que a gente
tem um imprevisto e, neste caso, o imprevisto é fruto
de uma decisão do Poder Judiciário, que normalmen
te a gente não tem por que discutir, mas cumprir como
Agência. Mas nós aqui, legisladores, podemos, sim,
tentar encurtar os caminhos para que se chegue, defi
nitivamente, à exclusão, ao banimento dessas limina
res que, em tese, não têm forma de nós buscarmos
seus efeitos lesivos. Exemplo, e aqui já foi citado, mas
tem que ser reportado, a liminar não poderia ser con
cedida em matéria tributária antes de ter a caução do
valor. Cauciona o valor e concede a liminar. Se no mé
rito perdeu, está garantida a União, está garantido o
cofre público. Se ganhou, levante o dinheiro e vai go
zar a vida. Agora, não poderia haver concessão de li
minar sem a cobertura do prejuízo presumível desta
decisão que é ainda sem um conhecimento pleno do
fato e que pode, e no mais das vezes tem causado o
enriquecimento ilícito de parte de alguns e o prejuízo
daNação. Por último, e para procurar me manter no
tempo, que eu estou olhando relógio (risos), eu gosta
ria de deixar apenas uma sugestão, não uma pergun
ta. Eu vi que no meu Estado, o Rio Grande do Sul, não
há convênio ainda com a Agência, o que me deixou
um pouco triste, porque, no Rio Grande do Sul, tam
bém nós encontramos, talvez em menor nível de inci
dência, mais vi São Paulo, onde nós temos a maior
concentração de frota de veículos automotores e,
possivelmente, até no consumo industrial, nós tam
bém devemos ter o maior volume de consumo. E não
vi também convênios. Eu acho que talvez valesse
uma cruzada pró-convênios. E diante de um quadro
com 55 fiscais, é humanamente impossível nós imagi
narmos que vamos ter a autuação, mesmo que por
amostragem, que possa dar à Agência a segurança
de que nós estamos fiscalizando aquilo que é indis
pensável. Não, nós não estamos. Eu acho que, com
os convênios, a gente amplia essa força de trabalho.
Mas, quanto ao mais, parabéns pela exposição. E a
história pessoal do senhor, Or. Sebastião - o Dr. Horta
Nogueira eu não o conhecia pessoalmente antes,
mas pelo fato de se manter na Agência todo esse
tempo ele deve estar correspondendo - mas a sua
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história pessoal nos dá a certeza de que a Agência O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
está sendo muito bem conduzida. na)- Uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr. Pre-
na)- Nobre Deputado André Luiz. sidente, eu queria só pedir que eu acho que não é só

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presi- eu, pelo que eu vi, acho que houve uma certa dúvida
dente, ilustre Relator, Sras. e Srs. Deputados, funcio- em uma das formulações do Deputado André Luiz. Eu
nários e convidados, pelo adiantado da hora, eu teria gostaria só que esclarecesse melhor porque eu não
outras perguntas, mas já foram formuladas. Então, eu entendi nada sobre o negócio da BR, dos 300 para
fico em algumas perguntas. Eu indagaria ao embaixa- 900. Eu só queria que explicasse mais essa pergunta
dor: o benefício que a Esso teve - empresa ligada ao que ficou muitovaga. Eu não entendi, queria compre-
SINDICOM, em razão de uma liminar de PIS e ender.
COFINS - que pendurou por quase 4 anos, com um O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ- Nobre com-
prejuízo de 1 bilhão e 800 milhões para os cofres pú- panheiro, não bate a venda da PETROBRAS para a
blicos, embaixador, qual a providência que a ANP to- BR Vamos supor, se a PETROBRAS vendeu para a
mou neste sentido? A mistura de solvente e aditivo na BR 300 mil litros de gasolina, a BR vai distribuir nos
gasolina, como, por exemplo, a gasolina tão anuncia- seus postos, ela consegue vender mais do que ela
da fórmula Shell, que gasolina é esta? E qual é o pro- compra. Eu queria saber qual o milagre, se ela com-
cedimento adotado de fiscalização pela ANP nesta pra 300 mil litros, como éque ela pode vender 900?
questão? Seria possível umaempresa de capital na- Deve ser milagre do vinho.
cionalfazero mesmo? Por que a gasolina exportada é O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
muito mais barata em relação à vendida no mercado na)- Deputado Pompeo de Mattos.
interno? Sr. embaixador, por que a PETROBRAS Ven- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS- Sr.
de para a BR, por exemplo, 300 mil litros de gasolina, Presidente, Srs..Parlarnentares, querocumprimentar
e a BR consegue multiplicar para 900 cada 300 mil Ii- os nossos convidados, especialmente o 110SS0 emba-
tros. Que milagre é esse? Será que é o milagre do vi~ ixador, Dr. Sebastião, e primeiro dizer que, ouvindo o
nho? Ou será que usa também produto solvente e ba- senhor e os questionamentos postos aqui, e por con-
tiza a gasolina? Sr. Presidente, antes de terminar, eu ta da visão que tínhamos em relação à Agência Naci-
queria que V.Exa. tomasse providência quanto à onal do Petróleo, quero dizer para o senhor que me
questão do Diretor de Abastecimento da decepcionei um pouco, porque imaginava a ANP uma
PETROBRAS, Dr. Rogério Manso, que lá está há 18 agência poderosa, determinante, forte, enfim, fiscali-
anos, o intocável, eque V.Exa., poreducação, tem pa- zadora,quasefiscatista. Eu imaginava uma espécie
utado de maneira com dignidade, convidando a todos de polícia federal do petróleo, agora vi aqui que a
aqui a comparecer, uma vez que poderia convocar _ montanha pariu um rato. Eu esperava um leão perigo-
esta Comissão tem poderes para isso.- e, mesmo as- so, tipo o leão dojmposto de renda equea ANP esta-
sim, talvez ele não tem .entendidoe descumprido va em cima de tudo isso, mas vejo que, até pelas suas
essa questão. Eu acho que V.Exa. deveria fazer, estou palavras, não tem estrutura, não tem como fiscalizar,
fazendo requerimento para que ele seja convocado, que tem dificuldade, Eu confesso que me decepcionei
por baixo de vara, para que compareça aqui e respei- um pouco, embora. isso não queira dizer que é o fim
te a Comissão Parlamentar de Inquérito e esta augus- do mundo, é o contrário. Achaque temos de nos ser-
ta Casa. vir desse diagnóstico para implementar ações, para,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- ao contrário, levantar a ANA fazercomque a ANP dê
na) _ Só avisar ao nobre Deputado que nós temos uma resposta satisfatória à sociedade. Por exemplo,
mais duas audiências. Nós temos na semana que uma coisa que eu irnaginavaquea ANP poderiaes-
vem uma audiência de traba.lho interno, que é delibe- clarecer paira a sociedade, já que é a Agência Nacio-

nal de Petróleo, éa questão do custo da gasolina, do
rativa. Nós temos duasaudiências. E, na segunda se- '1 d' I d" .
mana, a primeira audiência Publica vai ser com o no- o eo lese, Issecar, Item por item, tintim por tintim,

como age te diz nas Missões, rintintim, para que o
bre Diretor de Abastecimento·da.PETROBRAS, que consumido fique sabendo bem, porque hoje é uma
estará presente. Vai ser convocado a estar aqui pre- b' t d·· , .sente. nga: o po OIZ que el5so, os distribuidores dizem

que é aquil , enfim, .saber como que é constituído o
O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr. preço do ombustível, quanto custa na refinaria,

Presidente, uma questão de ordem. quanto cus a na distribuidora, enfim, quanto tem de
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imposto, quais são os impostos, quanto é isso, quanto
é aquilo, a Agência deve ter tudo isso, não tem? Tem.
Acho que esse era um serviço público que a Agên
cia...

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Há um site.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Então, tem de divulgar, assim como o posto, assim
como uma bandeira de posto de gasolina divulga sua
marca de gasolina - fórmula Shell, fórmula S, F1 , não
sei o quê, acho que a ANP tinha que divulgar isso.
Isso é serviço público prestado ao cidadão. Eu mes
mo, que sou Deputado, não sei. O senhor disse que
está no site, o senhor sabe, o pessoal não acessa o
site. Eu tenho um site meu que nem mesmo eu olho,
não temos essa cultura ainda ou, pelo menos, olho
pouco, vamos dizer assim. Temos de ter uma cultura
melhor de acessar site. Então, temos que expor isso
aí à opinião Publica, ao rádio, ao jornal, enfim, coisas
dessa natureza. E também essa questão dos convê
nios - que até o Deputado Padilha expressou. Tem de
fazer convênio com todos os Estados para termos
essa fiscalização necessária na questão da gasolina.
E aí, agora, alguns questionamentos. Aliás, eu quero
fazer uma outra afirmação antes. O Doutor, acho que
é David Zilbersztajn, que era o anterior, a quem o se
nhor sucedeu. Nós trabalhamos na CPI do roubo de
cargas e para nós arrancarmos da ANP algumas in
formações, olha...algumas vieram depois de o morto
ter morrido, e olha que eram informações que a ANP
tinha na mão. Vou dar um exemplo: o senhor está há
mais tempo na ... Ari Natalino, o senhor já ouviu falar
nesse nome, não é? Hã? Petroforte. Logrou duzentas
vezes a ANP, não tinha "laranja", era uma "laranjada"
só. Tinha um morto dele que tinha vinte postos de ga
solina, e o pior que o morto entrava na Justiça, ganha
va e recebia. Perdia e pagava. Era o morto do Ari Na
ta�ino. Nós descobrimos tudo isso na CPI e pedimos
informações. A Agência Nacional do Petróleo multa
va, cancelava, não sei o que lá, mas, no fim, o Ari Na
talino sempre tocou os negócios dele, a chamada Pe
troforte. Ela chegou a distribuir mais combustível em
um ano do que a própria PETROBRAS Distribuidora,
tamanha a força o Sr. Ari Natalino, e a ANP a gente via
que até tentava, mas resultado prático não conseguia
nada em relação ao homem, e a CPI destrinchou tan
to que, depois acabou sendo preso, não sei se está
preso ainda, mas acabou sendo preso o Ari Natalino,
acho que ainda está preso, mas não conseguimos ar
rancar da Agência Nacional do Petróleo as informa
ções, os contratos, os dados, as punições, os encami
nhamentos, os processos; nós não conseguimos ar-

rancar absolutamente nada disso. Então, por conta
dessa experiência vivida, eu quero fazer o seguinte
questionamento: quantos postos de gasolina a Agên
cia Nacional do Petróleo conseguiu fechar? Formulou
processo, enfim, e que culminou com o fechamento
dos postos de gasolina? Obviamente, eu, pelo que
sei, nenhum. Se todo caso, se tiver, eu gostaria de ter
cópia do processo de fechamento; eu vou requerer
depois formalmente, Sr. Presidente, à CPI. Quantas
distribuidoras foram fechadas? Se tiver alguma fecha
da...segundo a informação que eu tenho, nenhuma foi
fechada, com algumas até foi tentado.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Eu não quero interromper sua intervenção...

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Não, pode falar, faço questão.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
O embaixador lhe apresentou uma tabela com mais
de 80 ações sobre distribuidoras, das quais 32 foram
revertidas por ação de justiça, mas a Superintendên
cia de Abastecimento tem como atividade sistemáti
ca, em curso, o cancelamento de registro de distribui
dora. Isso não é excepcional de forma alguma para
nós. Diversas distribuidoras já foram fechadas.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O
nós queremos é a cópia desses processos.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnos - A
CPI precisa de cópias desses processos para fazer a
avaliação. Depois, vou requerer formalmente proces
so por processo. Quantas...Como é que a gente cha
ma, não é de misturadoras, formuladoras, quantas
formuladoras? Foi fechada uma?

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Não, nem abriu.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Nem abriu. Isso que eu queria dizer. Quantas formula
doras foram abertas no Brasil· e onde?

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA
Há um processo que está em fase...em Guarulhos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Não, porque eu sei que tem uma formuladora - e esse
é um questionamento que faço- parece que é Brasil
Fórmula ou Fórmula Brasil, Fórmula Brasil, que esta
ria sendo instalada em Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
É, nós não temos.
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O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnos- Eu 360. E ainda assim nos 80 que detecta, eu estou ima-
gostaria de ter informação disso, pelo menos que a ginandoque fica assim uma situação tão gritante que
PETROBRAS... não tinha como detectar. E não estou falando mal de

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA - ninguém, estou fazendo leituras. E ainda assim com
Se o senhor quiser formular isso de uma forma mais constatações gritantes anotadas e encaminhadas
formal, evidentemente vamos dar a resposta, mas até ainda assim eles ganham naJustiça, então tem de ter
onde nós sabemos... acho que o Embaixador até alguma coisa. errada. Então,me parece que esse é
sabe mais que eu, não háqualquer processo de Fór- um dos nortesque a CPI deve ter. Se a CPI fizesse só
mula Brasil no Rio Grande do Sul para formulação. isso, Presidente, já conseguiria ter atingido seu objeti-
Você escutou isso alguma vez, Secretário? vo na plenitude, porque conta de que essa é uma ta-

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS- refa hercúlea de nós dissecarmos cada processo de
Bom, nós temos essas informações, e aí um último fechamento de um posto, de urna distribuidora, de tal
questionamento. Sr. Presidente, esse processo qual o maneira a saber por que foi pedido o fechamento e
encaminhamento que quero dar, já vou adiantando a por que não foi fechado, ou até mesmo por que foi fe-
V.Exa. quevouformular requerimento. O primeiro: à chado em.última instância, em última análise. E, para
medida que nós tivermos a .lista da Agência Nacional concluir, Preskfente, quero fazer uma pergunta curio-
do PetróléO, dos postos que foramfechados _ postos sa até, que, talvez, seja até uma resposta·um tanto
e distribuidoras - e daqueles que foram tentados.e pessoal, mascomo o DI'. Sebastião tem uma história
que não foram fechados, que são em número de 80, pessoal muito rica, aqui cantada e decantada a sua
50 foram tentados e não conseguidose 30 foram fe- vida pessoal de ascensão que o qualifica e o creden-
chados.. À medidaque tivermos as cópias desses... cia para a missão que receb~: diante do queo senhor
ou, pelo menos, a•. relação desses ao processos, aí, viu na ANp,porque o senhor chegou há um ano e
Presidente, nós oficiarmos a cada um daqu~les que pouco na ANP, r ão seisa faz dois anos...
tiverem açãojudicial , oficiarmos ao juíz()da jurisdição O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Em
de cada urn desses processospara termos uma leítu- dois de janeiro do ano passado.
ra - e eu sou advogado eposso falar. emfuOção disso O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
-, de por que não foram fechados.. Precisamos saber Então,um ano epouco,não ~hega aum ano e meio.
quaisas razÕes queaJustiçadáp~ra nãofechar. Isso Como é que o.senh?r estásentindo? O senhor não se
não quer 9.izer que .estamos ..fazendo co~reição na sente ill)potente diante disso que está posto? Não ti-
Justiça. Nã?, não queremos fazer correição na Justi- nha como dar uma virada de mesa nesse conjunto,
ça, não é essa a no~sa pret~nsão, mas é e~tender as nesse contextopara °que, eu quero dizer se assim o
razões que a Justiça dá, porque, daqui apouco, é a senhor entender, a CPI pode ser um instrumento de
razão de sermestn0, paraverqual éofuro da lei, qual ação positiva, de apoio I()gíe>tico, enfim, para que as
oproblernaquetem de a Justiça qar o dire.ito de ga- coisas comecem a reverter. Porque nós queremos di-
nho de caysaa um~ostoque a ANP entende estar ir- agnosticar, e ~sse éum diagnóstico.Nós queremos, a
regular continuar funcionard(),ou .uma distribuidora partir do diagnóstico,prq~nosticar,dizero que tem de
que a ANPendente estar ir~egular e.. a Justiça manda ser feito e nósgostaríamosde que aquilo que diz que
cOf1tinuar fqncionando. Está errada a ANP? •Quem tem de ser feito quesejaf~ito'9uese faça. E, portan-
está errado?Ou está errada êllei? Há um furo na lei, to, nós querernosfazer a~()ssaparte, masaANP terá
nós precisamos d~scobrir. Então, com a relação que de fazer a sua e o Governo fazer a dele obviamente
os senhores remeteremà CPI, nósvamos, com base também.
nesse d?cumento, como númerodoprocesso, enfim, O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
oficiarosjuízos daquela jurisdição daquele processo, na) - Obrigado. O último orador é o Deputado João
para pedirc6pia do processo, para nós podermos fa- Caldas.
zer umaavaliªçã()e termos uma leitura clara. Acho, O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presi-
Presidente, 9qe inclusive - e eu me disponhoa isso - dente, gostaria de agradecer, elogiar a postura de
esse~ ogr~ndetrabalho que a CPI poderá fazer em como foi cortês o Dr. Sebastião,Embaixador, o Dr.
terrn~s dec?ntribuiçâo, para que·nós possamos en - Horta, os seus assessores, osseus superintendentes
frentar aquilo.quedizem por aí, que não sei se é, a que estão à disposiçãodosSrs.Deputados até a essa
máfia dos combU$tíveis, porque sea ANP, que tem hora e fazer algumas indagações. Sr. Pr,esidente, eu
uma estrl.ltura mínima, uma estrutura que é básica, gostaria de saber da ANPquªissão as normas bási-
consegue detectar 80, eu fico imaginando que tem cas que regulamentam e quais são as ferramentas de
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controle utilizadas pela ANP, no que se refere ao mer
cado de solventes, à produção nacional, à importação
e à comercialização de solventes. E qual o índice de
fraude que implica, nesse contexto, a participação do
solvente? E se o solvente está tão falado aqui - come
çou na semana passada, e há uma preocupação mui
to grande com o solvente -, se ele é tão bom e serve
para misturar a gasolina, por que oficialmente não é
utilizado na mistura e não é usado como combustí
vel? Eu queria esclarecimentos sobre isso. A segunda
pergunta: qual é a evolução da dimensão do mercado
de solventes nos últimos 5 anos em metros cúbicos,
discriminado por tipo de uso, por exemplo, tintas, dilui
ção de borrachas, etc., o total? Terceira pergunta. Eu
gostaria de saber, em metros cúbicos agrupado por
empresas relativos às autorizações concedidas pela
ANP nos últimos 5 anos para importação de óleo die
sel, óleo combustível, gasolina automotiva e solven
tes. Quarta: dados em metros cúbicos, agrupados por
empresa sobre as vendas mensais de óleo diesel,
óleo combustível, gasolina automotiva e solventes re
alizadas pelas importadoras autorizadas nos últimos
5 anos, discriminando cada um dos compradores
desses produtos e o tipo de uso atribuído. Dados em
metros cúbicos agrupados por empresas relativos às
autorizações concedidas pela ANP para processa
mento de petróleo para a produção de derivados de
petróleo pelas refinarias de Manguinhos e Ipiranga,
destacando-se óleo diesel e óleo combustível, gaso
lina automotiva e solventes por tipo. Dados em metros
cúbicos agrupados por empresa, sobre as vendas
mensais de solventes realizadas pelas refinarias e
petroquímicas nos últimos 5 anos, discriminando
cada um dos compradores desses produtos e o tipo
de uso atribuído. Eu gostaria que essas informações
fossem remetidas à Presidência da Comissão. E, para
facilitar, Embaixador, eu vou deixar uma cópia com
V.Exa. Era SÓ, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Antes...

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ- Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Pelo ordem, concedo.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ -Sr. Presi
dente, eu estou enviando a esta Comissão diversos
documentos: ação civil Publica movida pelo Ministério
Público Federal que denuncia o monopólio e a cartei
rização das grandesmultinacionais do setor de com
bustíveis; diversas liminares; CIDE, combustível; e um
relatório de desembargadores e juízes envolvidos na

indústria das liminares. Estou mandando tirar cópia
para entregar, para que V. Exa. possa passar para os
nossos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado, Deputado. Eu queria que alguém da
Secretaria...

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Eu já man
dei tirar cópia. Essa aqui é original, ainda chegará
hoje à Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado, Deputado. Eu quero informar que to
das as relações dos nomes de empresa e de funcio·
nários, todos aqueles nomes nós vamos... a Secreta
ria vai se debruçar no final do dia de hoje, depois do
almoço, evidentemente, os funcionários e mais a ma
nhã da semana que vem nós já estarmos encami
nhando a partir das perguntas que estão na Taquigra
fia e nós vamos mandar para a Agência o mais rápido
possível, para que sejam encaminhadas essas res
postas por escrito.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS- Sr. Presi
dente, uma questão de ordem. Devido ao adiantado
da hora, são 14h30min, que o Embaixador respon
desse apenas aos Deputados que estivessem aqui,
porque os que fizeram a pergunta e foram embora
não querem resposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não, ele vai... Pode deixar, primeiro, em questão
de respeito aos Deputados que estão aqui, ele vai
responder a todas as perguntas.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Há
várias perguntas sobre solventes e eu vou pedir ao
Dr. Alcides Costa Nunes, que é Superintendente de
Abastecimento, que tente responder o mais comple
tamente possível à questão dos solventes. Creio em
matéria de pergunta foi a que ocupou a maior a parte
dessa última seção da Comissão. O Deputado José
Carlos Araújo deixou uma lista muito grande. Eu en
tendo que os Deputados Paes Landim, Bassuma e
Eliseu Padilha não fizeram perguntas específicas. Eu
queria, no entanto, com relação a uma menção do
Deputado Eliseu Padilha dizer por que a gente não
tem convênio com o Rio Grande do Sul, por que não
há convênio com São Paulo. Eu atribuo isso primeiro
ao fato de que nós começamos a assinar esses con
vênios no ano passado, que éo ano de 2002. E, no
ano passado, nós assinamos apenas com 3 Estados:
Tocantins, Rio de Janeiro e Pernambuco. Ano passa
do, como V.Exas. sabem, foi um ano muito dominado
pela sucessão nos Estados. Então, eu atribuo a isso o
fato de não ter havido no ano passado uma resposta
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dos Estados, como nós esperávamos. Devo dizer que
contribuiu muito para essa nova posição dos Estados,
no corrente ano, o êxito que teve a Secretaria de Fi
nanças de Pernambuco em aumentar a sua arrecada
ção. E daí nós estarmos tendo a manifestação de inte
resse de vários Estados por celebrar esses convêni
os. E eu queria dizer a todos, porque não foi apenas o
Deputado Eliseu Padilha, outros também levantaram,
que nós vamos fazer uma campanha para que tenha
mos convênios com todos os Estados da Federação.
Claro está que convênios, assim como acordos e en
tendimentos' dependem das duas partes. Mas estou
convencido de que não haverá Governador que recu
sará um convênio que obviamente traz benefício para
o seu erário. Pois todos sabemos o quão importante é
essa questão para um bom Governo. Algumas per
guntas do Deputado André Luiz, como a liminar de
PIS e COFINS, eu vou pedir ao pro Horta, que estava
já na Agência. A mágica PETROBRAS e SR, de 300
para 900 mil, eu vejo pelas expressões de meus cole
gas que nós vamos ter de verificar isso, porque é algo
que nós não conhecíamos.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Eu quero comentar.isso.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Vou
deixar o Dr. Horta comentar. E antes de passar a pala
vra, eu queria comentar alguns comentários seus. Eu
sei que o senhor tem todaarazão,Pompeo de Mattos.
Deputado, o senhor tem toda a razão. Eu quando fui
para a Agência, eu me preparei para ir para a Agên
cia,eucohhecia algumacoisa de petróleo e, ao ler a
lei que criou a Agência, essa lei tem uma característi
ca que ela é muito completa e dá poderes grandes à
Agência na parte de upstream, ou seja, quando o pe
tróleo ainda está sob a terra para ser explorado. À me
didaque o petróleo aflora, a ·Iegislação foi menos
atenta. Como já existia o DNC, o que aconteceu é que
nessa.lei, .essa.parte que nos preocupa tanto e que
preocupa tanto a opinião Publica e que é a mais visí
vel de c.erta maneira - talvez o senhor possa dizer
que a maisimportante é descobrir petróleo, é produzir
petróleo -, talvez.a mais importante seja essa, mas a
mais visível, aquemais dói no bolso dopúblico, a que
mais machuca, aque mais provoca práticas irregula·
res, contribui para o crime organizado, a parte é essa:
aparte de distribuição e revenda. E, nessa parte, se o
senhor vir aqui a nossaJei, a ANP teve pouca autori
dade legal. Eu gostaria muito de poder ser ilegal, mas
não posso ser ilegal. Euestdu trabalhando para o Go
verno. No Governo, há limitações. Deputado, eu falo
isso aí, re~pondendoaosenhor,de alguma maneira,
que há limitações fortes. Não é apenas nós não que-

rermos. Há limitações. Por exemplo, uma coisa muito
comum é uma liminar contra a CIDE, para o não-pa
gamento de CIDE que em· geral é dada por um juiz
substituto às 6h da tarde de uma sexta-feira. E tem-se
que lutar contra isso. Ora, por que não se obriga? Pri
meiro seria o caso de termos certas soluções estrutu
rais. Uma solução estrutural, que eu não estou pro
pondo aqui, porque é algo cúmplexo, mas uma solu
ção estrutural seria equalizar o imposto que incide so
bre a gasolina, que incidisse sobre o solvente tam
bém fosse o mesmo, porque aí diminui a lucratividade
para aqueles que nãopagam imposto. Seria uma sú
lução praticamente. A outra seria uma açãode consti
tucionalidade proibindo que juízes de primeira instân
cia dessem esse tipo de liminar. A terceira possibilida
de seria que eles...que os juízes dessem a liminar
para não pagamento da CIDE, mas exigissem cau
ção, porque...Eu garanto aos senhores que, na hora
que for exigida a caução, vai diminuir muito a busca
por liminares para não pagar a CIDE. Poder ser até
que haja, mas diminui. E aquele que vai estar Se be
neficiando momentaneamente, no futuro, não se be
neficia tanto, porque deixou uma cauçãúcom a Justi
ça. O senhor cúmpreende? Então,. têm certas coisas
que facilmente fariam com que a ANP deixasse de ser
isso, que me incomoda muitú,de nãdcausarmedo. A
ANP não causa medo. Osenhorfalou, nósnãú somos
um leão, nós não somosum leão. Nós somos um gati
nho. Eu não estou muito satisfeito, pessoalmente, em
ser gatinho.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAlTOS - Foi
isso que eu disse. Euimaginavaqueera um leão pode
roso. Aí, quando eu vi a montanha, pariu um ratinho.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BABROS - Pois
é. No caso, dado a minha idade, O senhor pode até me
comparar a um leão sem dente e sem garra.. (Risos.)
Mas a realidade é que nós não intimidamos, nós não
intimidamos aqueles...os contraventores. Eles riem
dagente. Nós...Apenassão pequenas, porque nós te
mos que seguir todo um processo que...Ficamos
anos...Quando os processos ficam prontos, aquele ci
dadão, aquele grUpo já ganhou dinheiro, já desapare
ceu, já mudouderazãofiscal.Osenhor compreende?
Isso tudo, issotudú eU conto muito que possa ser mu
dado pelo Congresso.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS- Só
para dizer a V.Exa. que, a gente olhando de fora, atéo
próprio Presidente da RePublica se queixou da ANp,
das agências, como um todo. O último a saber do au
mento do combustível é o Governador do Estado, é o
Presidente da RePublica, somos nós, os Deputados.
É a ANP que bota. Eu imaginava a Agência Nacional
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do Petróleo - ANP uma coisa toda poderosa. Agora, a
impressão que me dá, daqui a pouco é toda poderosa
para acertar o preço do combustível. É a impressão
que dá. Mas não é poderosa para fiscalizar, não tem
estrutura para fiscalizar...

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - E
não tem nenhum poder para aumentar nem diminui
preço de combustível. Nenhum, nenhum, zero, zero.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnos
Sim. Mas é quem fixa em última...

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Não,
nada. Não fixa nada, nada, nada.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnos
Mas a ANP exerce um controle sobre o preço, os índi
ces.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Ela
monitora.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnos 
Ela monitora os preços, os índices, os valores. E nes
ses patamares, nós sabemos o preço, a ANP monito
ra, mas a gente não sabe desse monitoramento. Essa
coisa tem que se tornar mais Publica até para valori
zar mais a Agência Nacional do Petróleo.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Com
relação à publicidade, o senhor tem toda razão. Nós
botamos na Internet o nosso site. O senhor dirá: 'É
pouco." É pouco. Eu reconheço que é pouco. Nós de
veríamos botar nos jornais, nós devíamos botar nas
revistas, na televisão, devíamos fazer livretos para
distribuir. Agora, isso aí custa dinheiro e nós não te
mos. Nós não temos, Deputado. Vamos fazer um
anúncio na televisão. Desde que eu cheguei na ANP
nós fizemos 1 anúncio na televisão, que foi no início
de 2001, quando houve uma diminuição de preço,
porque não há. ..

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu
lhe dou uma sugestão: por que o senhor não baixa - eu
não sei dizer qual é - a norma interna orientando os
postos de gasolina a exporem, lá, na bomba a formata
ção do preço do combustível? O que é o preço do com
bustível? Até distribuir panfleto dizendo o que é o preço
do combustível. Como é que se forma aquela gasolina
que custa, lá, 2 reais e 10 centavos, 2 reais e 15 centa
vos? Como é que se forma? Tantos por cento, que signi
fica tanto disso; tantos por cento, que significa tantos
centavos, é isso, e assim, assim. Isso eu acho que a
Agência Nacional do Petróleo pode fazer.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS 
Pode.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnos
Isso vai estar nas mãos de todos os consumidores, de

todos os proprietários de veículos, de todos aqueles
que usam o posto de gasolina. Não custa nada. Acho
que basta dar uma ordem. Acho que até os postos de
gasolina interessam fazer esse esclarecimento, ainda
mais cumprindo uma ordem de quem os fiscaliza.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Pela ordem,
Deputado, Sr. Presidente, pela ordem. Deputado
Pompeu, acho que a sua apresentação é muito im
portante e foi um dos projetos que eu já vi pronto no
início do meu mandato. Esse assunto na Bahia é mui
to grave. Acho que isso, inclusive, está de acordo com
o Código de Defesa do Consumidor. Tem um projeto
de lei que está tramitando aqui, de minha autoria, que
obriga os postos a exporem. Como é obrigado a botar
o preço, que ele bote toda composição do preço para
o povo saber quanto está pagando de imposto, quan
to que ficou com a PETROBRAS, quanto que ficou
com a distribuidora, qual é a margem de lucro de cada
um. Isso deve ser um quadro a fixar. Trata-se de proje
to de lei de minha autoria e que tramita nesta Casa,
que já iniciei no início do meu mandato.

O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Mui
to obrigado. Eu vou passar, então, a palavra ao Dr.
Horta primeiro...Começando com o Dr. Alcides, com
os solventes. O Dr. Alcides é Superintendente de
Abastecimento da ANP.

O SR. ALCIDES DA COSTA NUNES FILHO
Inicialmente, boa tarde, agradeço a todos o convite de
estar aqui presente. Acho da maior importância para
mim, enquanto Superintendente de Abastecimento,
ter esta oportunidade de verificar o empenho, o inte
resse da Câmara dos Deputados, através desta CPI,
no sentido de, realmente, dar uma colaboração ao
nosso dia-a-dia, à nossa luta. Com relação às pergun
tas que foram passadas pelo nobre Deputado José
Carlos Araújo, a primeira pergunta dele: "Quais as
medidas que vêm sendo adotadas pela ANP visando
coibir a prática irregular com relação a solventes?"
Começaria dizendo que os solventes, a distribuição
de solventes está regulada pela Portaria n° 41 , de 13
de março de 2001. Também pela Portaria, anterior, n°
72, de 20 de maio de 98, que estabeleceu a obrigato
riedade do envio de informações à AN P por parte das
empresas petroquímicas e de refino de petróleo so
bre os produtos, por elas comercializados, suscetí
veis de uso como combustível. Então, quero dizer que
aANP recebe as informaçõesatravés de cumprimen
to desta portaria. Com relação à Portaria nO 41, que
regulamenta a distribuição de solventes, nós tivemos,
até o final de 2001, praticamente uma regularidade no
comportamento das distribuidoras de solventes, por
quanto as dificuldades apareceram, no começo de
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2002, com a introdução da CIDE. A CIDE, na verdade, que estabelece a obrigatoriedade de adição de mar-
bateu nos combustíveis, na gasolina e não atingiu o cadora solvente derivada de petróleo nesses solven-
solvente. Com isso, incentivou a prática da utilização tes que são produtos adulterantes. Então, são medi-
do solvente na gasolina. Isso determinou, naquela das efetivas que a ANP tomou ao longo desse perío-
ocasião, que na ANP, em face dessa divergência ou do em que foi detectando o abuso da utilização do
dessa utilização.ou má utilização pelos agentes do produto, não mais para fabricação de diluentes de tin-
que determinava a Portaria n° 41 , ficasse um vácuo. A tas ou para produção de tintas, propriamente dito, fo-
ANp, então, nessa ocasião, começou a apertar um mos tomando algumas medidas. Quer dizer, aANP
pouco o mercado, restringindo o regime de cotas. E aí tomou algumas medidas que serviram para sanear. A
eu entro na Portaria n° 63, de 8 de abril de 1999, que par disso, temos feito muito contato, um contato muito
condicionava a anuência prévia da ANP às centrais intenso com a Polícia Federal, através do departa-
petroquímicasno que concerne à concessão de cotas mento· de repressão a~ntorpecentes, que tem dado
para os agentes. AANp, então, preocupada com o lní- uma ajuda, apesar de não ser só para fins de uso de
cid do abuso de utilização de solvente nos combustí- solvente ou de produtos químicos com fins de produ-
veis, de adulteração, fez um aperto ai, não liberando ção de solvente, mas também procuramos incluir al-
cotas. Com isso, prejudicou, de certo modo, as em- guns solventes altamente perigosos nesse mercado
presas que estavam consumindo petróleo ad~uada- no grupo de produtosque são fiscalizados com mais
mente ou distribuindo petróleo adequadamente, para atenção pela Polícia Federal. A Polícia Federal traba-
tentar impedir que os agentes que .fazial1l mau uso lha com 3 grupos de produtos químicos: grupo 1, os
pudessem atuar no mercado. O que fez a ANPno final mais perigosos; grupo 2, médios e o grupo 3 são os
do.ano passado? Aproveitando-se de uma brecha menos perigosos para os fins que ela estavaadotan-
que havia na Portaria nO 41, que era relativa aocadas- do. Nós conseguimos passar alguns produtos, que
tramento dosagente$ que estavam nos solventes, pu- são utilizados como produtos adulterantes, para o
blicou e divulgou, através de umestabelecimento, de grupo 2. Hoje, aPolícia Federal vemdando uma aten-
um cadastramento obrigatório, que hoje encon- çãoe vemsendo no~iciadonaimprensaalgumas in-
tra-se... a partirdenovembro, encontra-se na Internet, cursões da Polícia Federal juntamente coma nossa
que os agentes foram notificados, todos os agentes área de qualidade que detecta e a nossaárea de fis-
distribuidores e agentes consumidores foram notifica- calização que, •juntal1lente •• com a Polícia, têm feito
dos de quedeveriam apresentar o seu cadastramen- ações eque têm I.evadoal~unsempresáriios, como eu
to. Comisso, nós passamos a ter acesso a informa- tenho ouvido aqui na CP!, gqstariam de saber quais
ções mais precisas de para quem esses agentes es- esses empresários, nós ternos alguns processos que
tavamfornecendoos produtos que estavam receben- estão em andamento de empresários ou, entre as-
dod~s ?entrais\?etroquímicas, das refinarias. Muitas pas, "empresários", que foramdetidos com o produto
dasempresa~ at~hojenão se cadastraram. Até hoje adulterante. São ações emqueestamosprocurando
e$~ão contidas nas suas cotasantE::lriores. As empre- atuar exatamente nesse mercado. Hoje, podemos di-
sasqueseregistr~ram,secadastraram e passaram a zer que temos um trânsitoirnlJito bom coma Polícia
prestar as informé3.ções, elasIiveram, se distribuido- Federal, na nossa atividadedefiscalização ena nos-
ra~,uma flexibiHzação de 30%· na suas cotas e, se sa atividade de tentar coibir. A ajuda tem sido muito
c0r"lsumidoras illdustriais, namedida em que nos per- grande nesse sentido. Aterce.ira pergunté;l: "Se a ANP
mitiramfazerumbalanço demassa da necessidade impõe às empresas atacadisté3.sdoramo de solvente
de insumosparaprodução das tintas e outros produ- a obrigação de informaràANP a destinação dospro-
tos dessas ~nipresâs, hós pudéssemos liberardiante dutos que vendem, monitorando assim a sua·comer-
danece~sidÇidequ~ elas tinham de produzir evender cialização?" Está dentro dessa resposta quedei até
seus. produtos, mediant~ o compromisso dessas em- agora, que, mensalrnente,dÇis empresas que já se
prE:sa~d~mehsalmenteinformarem à ANP oque elas cadastraram, nós.e~tarnosrecebendoessasinforma-
compraram e 09ue elasproduziram e o que elas ven- ções. Das empresasquE3 é3.inda não. se cadastraram,
deram.. Essas·· foram medidas eficientes que· a ANP nós estamos adotando corno medida reduzira cota,
vem tomando e que vem tentando, comisso, minimi- porque elas hoje ainda recebem cotas de produtos
zar. Na v~rdade,aluté3. é dura, porque é um atrativo pela sistemática antig<:i. Nôsestamosredll~indo es-
muito~rande. Nós tivemos, então, depois disso, em sas cotas de produtos. Comisso, nós estamos tam-
2001., taJ;Jlbémnofinalde.2001, o estabelecimento de bém tomando conta de alguma coisa queacontecia
uma ação efetiva da ANP, que foi a Portaria nO 274, no passado com empresas de grande porte, grandes
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distribuidoras de líquidos e de solventes, que elas ti
nham cotas muito elevadas ou contratos de forneci
mento com as refinarias, com a PETROBRAS e com
os produtores, que são contratos que, quando nós vi
mos, na sistemática de cotas, fogem, de certo modo,
ao acompanhamento da ANP. Essas empresas, como
elas têm cotas muito elevadas, elas passavam para a
distribuidora de segunda linha e essas de segunda li
nha passavam para a de terceira linha e, realmente,
fugia ao controle da ANP. Essa medida que foi tomada
em novembro de 2002 e que consta fartamente no
nosso site o modelo de cadastramento e de informa
ções que nós hoje exigimos das empresas, as gran
des empresas são obrigadas a passar para nós tam
bém as informações sobre para quem eles estão ven
dendo, de segunda linha ou de terceira linha. Bom, a
quarta pergunta: "A ANP mantém ou não o acompa
nhamento da produção e comercialização de solven
te?" Sim, mantém, através da Portaria n° 72, que eu
mencionei inicialmente, onde as refinarias e produto
ras centrais petroquímicas são obrigadas a, mensal
mente, informar à AN P. Existe um controle cadastral
das empresas que atuam no ramo? Quantas ope c

ram? Houve crescimento do número de empresas?
Não, por incrível que pareça, muitas sumiram do mer
cado quando começamos a exigir essecadastramen
to. Algumas passaram a não pedir mais quota. Algu
mas empresas, temos isso... Inclusive as empresas
que pediam quota e que incomodavam Deputados e
Senadores, pedindo quota à ANp, incomodavam Mi
nistros, incomodavam todas as pessoas pedindo para
ver se arranjavam uma quota de produto na AN P. Com
isso muita coisa diminuiu. Era muito comum. Cheguei
à ANP em outubro do ano passado. Então, no finalzi
nho do ano passado, estava me reintegrando ao mer
cado, porque fui funcionário da PETROBRAS durante
30 anos, de onde me afastei em 1990 e fui convidado
agora, em 2002, final de 2002, para voltar, ou seja, 12
anos de afastamento. Comecei a me reenquadrar ao
mercado no final do ano passado. Então, nesse retor
no, quando entrei naANP, recebia: "Veja o que pode
ser feito com a quota desta empresa". Eram pedidos
até muito justos, porque as empresas estavam há
dois anos sem conseguir aumentar a quota do seu
produto. Então, a partir desse momento, o embaixa
dor até me dizia: Alcides, vê como é que está esta em
presa, porque uma pessoa me fez uma pergunta. Eu
vinha e dizia: "Embaixador, o problema está assim e
assim". Depois disso, final do ano ou começo do ano,
várias vezes eu perguntei: "Embaixador, ninguém
mais lhe pediu para ver a questão de solvente?" "É,
realmente isso diminuiu muitd'. Quer dizer, são ações

que são tomadas e na verdade não foram divulgadas,
não foram para a imprensa. Essà ação conjunta. Te
mos aqui o delegado, aqui em Brasília, o Delegado da
Polícia Federal, Dr. Getúlio Bezerra, que pode dar in
formação da ação que a ANP vem tomando junta
mente à Polícia Federal no sentido de nós comunicar
mos todos esses fatos. Agora mesmo, importadores
de solventes. São empresas que podem, pela regra
da portaria - temos uma Portaria de importação, 312,
que regulamenta a importação de solventes. A em
presa cumpre todo esse mecanismo, tem o direito de
importar. Só que quando importa, automaticamente
sai para a fiscalização e da fiscalização para a Polícia
Federal a relação das empresas que estão importan
do solventes. Então, essas medidas são medidas efe
tivas que estão sendo feitas, que sou obrigado a dizer
aqui na CPI e que normalmente não é dito em público,
não é dito em todo lado, porque é uma medida que
está sendo tomada juntamente com os órgãos que
são encarregados de fazer esta fiscalização. Como é
fiscalização...

O SR. PRESIDENTE (Deputado· Carlos Santa
na) - Dr. Alcides, gostaria que fosse mais sucinto.

O SR. ALCIDES DA COSTA NUNES FILHO 
Pois não. A ANP tem apurado denúncias noticiadas
pela imprensa de empresas, como a Petroquímica
União, que teria desviado. Tem apurado, os proces
sos têm batido. Quando eles são analisados, são en
caminhados imediatamente para a fiscalização. Acho
que com isso, na minha parte, eu realmente atendi ao
que consta aqui no requerimento do Deputado José
Carlos Araújo, e dizer apenas que realmente eu acho
que deve ser olhado com carinho, com relação ao sol
vente, uma possibilidade de equiparar o solvente à
gasolina em termos de preço. Aí vai desincentivar
qualquer pessoa que quer ganho fácil a tirar esse in
centivo de pedir liminares ou de adulterar. Isso é o que
podia informar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vou passar para as ponderações finais dos dois
convidados e, depois de quase 5 horas de audiência
Publica, em nome da Comissão e dos Deputados que
aqui passaram, quero agradecer a Agênciapelo es
clarecimento e pela sinceridade, porque acho que foi
pautado com muita sinceridade. E assim, embaixa
dor, quero agradecer muito, porque as outras pesso
as que tiveram anteriormente aqui não foram tão sin
ceras como o senhor foi. Acho que o senhor teve uma
função muito esclarecedora para nós no sentido de
mostrar a debilidade, mas, ao mesmo tempo, apon
tando soluções. Acho que, a nível legislativo, tem vári
os projetos que nós vamos ter necessidade de mexer.
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Mas, ao mesmo tempo, mostrou também a realidade
que a gente está vivendo hoje, da impunidade para
tudo que é lugar. Então, quero agradecer, na figura do
embaixador, a todos os funcionários o empenho que
estão tendo na questão da Agência e nós, como já
disse a alguns Parlamentares, vamos ser parceiros.
Todas aquelas perguntas que foram feitas vamos en
caminhá-Ias por escrito para termos os nomes, em
presas, todos os setores, para sabermos que têm ou
tros órgãos fazendo investigações, mas nós aqui, hu
mildemente, vamos fazer o nosso trabalho.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Bassuma.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Queria apro
veitar, jáque V.Exa. se referiu agora a esse ponto que
acho crítico dessa sessão de hoje, que é quase 5 ho
ras, das perguntas que a própria Comissão vai traba
1har e vai fazer o mais breve possível e vai encaminhar
por escrito. E são muitas questões. Vi, saíram inúme
ras questões, algumas muito relevantes. Queria fazer
o seguirlte pedido, Sr.Presidente, para a Agência Na
cional de Petróleo: que a resposta a essas perguntas
se encaixassem em dois momentos. Algumas devem
ser de resposta imediata, não deve ter dificuldade, é
consultar arquivos. Algumas outras vão requerer um
tempo maior. Mas que pudesse responder as que fo
rem de imediato, já encaminhassem para a CPI,.eas
que demandarem um tempo maior, até explicar, se vai
precisarde mais 15 dias, porque a CPI tem só 90 dias
para operar. Então, queria pedir a celeridade na res
posta destas que vão ser encaminhadas.

OSA. DEPUTAQOJOÃO CALDAS- Sr. Presi
dente, outra questão qe ordem. Corroborando com o
que di.sse o Deputado Bassuma, já fiz vários requeri
mento~de informação, qqe éumaprerrogativa consti
tucionaldo Parlam~ntarnestaCasa há muito tempo
passa90, mas a gentepede Um fusca e eles mandam
umSimcê:lChambord, nunca mandam o que você per
gunta.Eritão,çomosetrata, Embaixador, de uma Co
missãoP~rlarnentârdeInquérito, que tem um fórum
especial,essêl. invel:itigê:lçãoaqui tem outro rito, outro
vulto,~?stariaque o senhor recomendasse a seus as
sessor~squejnformassem,dando veracidade e ates
tando~sres documentos, porque se um documento
desses, por um m()tivoou outro, venha com informa
ção erradêl., vai implicar em informação falsa, falsida
de, perjúrio, e tanta coisapor aí. E depois o senhor,
quevaJmandaroficialmente, éque vai ser responsa
bilizado. por. isso. Então,· é· só fazendo um alerta. Sei
da sua responsabilida.de, do seu conhecimento, mas

é bom sempre lembrar. Sófazer esse registro, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - As considerações finais, Embaixador.

(Intervenção inaudível.)
O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA

Muito obrigado, Sr. Presidente, não queria deixar, in
clusive para efeito de registro~seique esta sessão é
gravada -, algumas questões que ficaram.aqui.com
relação ao uso de solventes em combustível. É impor
tante, além dosquestionamentos que estão sendo fe
itos por escrito sobre o volume de informações, essas
coisas. Todo o combustível tem solvente, combustível
regularmente tem solvente. Só que o solvente no
combustível pagou a CIDE, e o solvente, pará ser
vendido no mercado normal, tem que ser marcado.
Entendeu? Então, essa diferença para nós é crucial.
E, na medida emque nós caminharmos para uma pa
ridade de tributos entre solventes e combustíveis,
grande apelo para as distorções que vivemos, poten
cialmente diminui,. diminui de uma forma significativa.
Acho que isso deve fazer parte dapreocupação tam
bém de quem legisla nessa área detriblJtos.Aslimi
nares da ESSO... Isso aí é objeto certamente da Pro
curadoria-Gerai da Fazenda nacionaL A Agência Na
cional de Petróleo, senhores, não decide, não acom
panha, não fiscaliza tributos. Não temos absoluta
mente nada a ver. Somos reguladores de. mercado.
Condições de entrada nesse mercado El verifi.car se
eles obedecem às leis. Outracoisê:l, a gasolina fórmu
la Shell, como temos tambérn a gasolinapodium e ou
tras, são modalidades de práticas comerciais. Exis
tem três gasolinas noBrasil: a gasolina comum, nor
mal, a gasolina aditivadaeagasolina premium. A ga
solina exportada a bai)(opreço. Na medida.ern que te
mos acompanhadoosvalores hoje dom1er?ado inter
nacional, do mercado praticado· n(). BrasH parapreço
de produtor e do mercado de. exportação, est~omais
ou menos próximos. Não existe essa distorção nessa
forma. A colocação tambérndo Deputado André Luiz
quanto às disparidades entre entregas erecebimento
de produtos: isso é objeto daquele SIMPE que apre
sentei do monitoranientodessas movimentações.
Não temos feito isso ainda de umaforma sistemática,
com a freqüência que gostaríamos, mas, sempre que
fizemos esses levantamentos, no caso particular da
BR-Distribuidora e das distribuidoras mais importan
tes, não se observou uma diferença significativa entre
as entregas que as refiharias nosinformavamter feito
para as distribuidoras· e as movimentações.que as
distribuidoras nos informaVam a partir dos chamados
DCPs. Eu saio daqui muito satisfeito, Sr. Presidente,
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pela oportunidade que esta CPI abriu para nós discu
tirmos o assunto...

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Para cor
roborar com sua fala, o que está chamando mais a
atenção do Deputado André Luiz e de nós é que a BR
é uma estatal. É o Governo que está praticando essa
fraude.

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
Sim, sim, mas ele... Não, veja bem, talvez eu não te
nha sido claro. Ele disse que tinha informações de
que a PETROBRAS estaria recebendo 300... a
BR-Distribuidora recebendo 300 e entregando 900.
Nós temos feito, de forma episódica, levantamentos
que comparam essas informações de duas origens,
recebimento e entregas, e não detectamos isso. Te
nho curiosidade, tenho interesse em saber se, de fato,
existem informações mais objetivas sobre isso, que
é... Isso é o campo da Agência. Está certo?

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS- Dr. Horta,
e em relação ao solvente, solvente é insumo para a
tinta e para a borracha. Então, aí tem uma... Quando a
gente...

O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 
O solvente é um hidrocarboneto, ele é um derivado de
petróleo. A gasolina é uma mistura de hidrocarbone
tos. Então, dentro da gasolina, Deputado, o senhor
encontra aguarraz, encontra tíner, encontra solvente
de borracha. É um... O problema é se esse produto re
colheu tributos ou não. Por que se agregam solventes
à gasolina? Exatamente para ter um ganho fiscal,
que, às vezes, é muito importante. É uma fraude, pri
meiro, ao cidadão, às vezes, até antes do que ao con
sumidor, porque, às vezes, é tão difícil identificar uma
gasolina com solvente, que nós precisamos colocar
marcador no solvente. A gasolina tem toda aparência
de ser uma gasolina normal, tem todos os seus critéri
os atendidos, mas ela tem um marcador que mostra
uma origem espúria, uma origem ilegal.

(Intervenção inaudível.)
O SR. LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA 

É. A rigor, o solvente custa mais caro que a gasolina,
ele é uma coisa mais especial. Acontece que a gasoli
na tem um imposto mais alto. Eu queria concluir, di
zendo que eu sinto... Não é a primeira vez que venho
a esta Casa prestar esclarecimento. A Agência se
sente comprometida com isso, de forma alguma vai
se furtar a prestar informações, eu tenho certeza que
essa é a posição do nosso Diretor-Geral, mas desta
vez, em particular, eu creio que nós temos condições
de dar um passo adiante. É para mim claro, depois de
quatro anos de vivência no setor. Eu não tenho qual-

quer interesse comercial, eu não tenho posto, não te
nho distribuidora, e meu pai - já é falecido - foi moto
rista de caminhão-tanque, relação mais próxima que
tenho com esse setor. Mas eu tenho certeza que hoje
nós vivemos um momento melhor do que vivíamos al
guns anos atrás, e o futuro pode ser muito melhor, de
pendendo do que nós fizermos agora, porque os diag
nósticos são convergentes - nós passamos pelas
questões tributárias, pelas questões legais, principal
mente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO DO REGO BARROS - Sr.

Presidente, eu queria também, ao encerrar, agrade
cer a oportunidade, reiterar o agradecimento que fiz
no início, dizer que nós estamos obviamente à dispo
sição. Isso daí não é uma determinação de vontade, é
uma obrigação nossa, mas o que eu queria dizer é
que nós temos que vir quando convocados. Eu acho,
inclusive, que temos que vir quando convidados, e vi
remos sempre, Sr. Presidente. Agora, vir é uma coisa;
a outra coisa é vir com o espírito que eu gostaria de
declarar ao senhor que nós viemos. Nós viemos com
espírito de cooperar, porque nós sentimos que há ne
cessidade de um grande esforço para se melhorar a
situação atual, que é preocupante. É preocupante
para a sociedade, é uma fonte de corrupção, é uma
fonte de enriquecimento ilícito, é uma fonte de violên
cias. Nós tivemos, no início do ano passado, aquele
Promotor Lins do Rego, lá em Belo Horizonte, assas
sinado à queima-roupa. Então, eu queria dizer isso.
Eu queria agradecer muito a sugestão feita pelo
Deputado Bassuma e o Deputado João Caldas, do
momento que nós vamos responder, porque, por
exemplo, na lista que o Deputado João Caldas deu,
há alguns pontos que vão tomar tempo para nós con
seguirmos responder. Então, agradeço a sugestão.
Nós faremos o possível para fazer tudo o mais rapida
mente, mas estamos sabendo que já há esse entendi
mento de que alguns pontos... Para terminar, pediria,
Sr. Presidente, que as questões a nós encaminhadas
fossem da maneira mais precisa possível, justamente
para não chegarmos aqUi como um Simca Chambord
- ia ser difícil de produzir depois de tanto tempo. Só
estou falando porque é uma coisa do meu tempo, não
do seu. Agradeço ao senhor e ao Relator. Desejo a
V.Exas. muita sorte e muito êxito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Agradeço a presença de todos, bem como aos
Srs. Deputados. Nada mais havendo a tratar, encerro os
trabalhos, antes convocando reunião deliberativa para o
dia 10 de junho, às 14h30. Está encerrada a reunião.
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Ata da 108 Reunião Ordinária, realizada em
10 de junho de 2003.

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e três,
às quinze horas e três minutos, no Plenário treze do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar operaçõesno setor de combustíveis, relaci
onadas com a sonegação dos tributos, máfia, adulte
ração e suposta indústria de liminares. (CPI - Com
bustíveis), com a presença dosSenhores Deputados
Carlos Santana - Presidente; Paulo Rubem Santiago,
José Borba e Rose de Freitas - Vice-Presidentes;
Carlos MeUes- Relator; André Luiz, Daniel Almeida,
Dilceu Sperafico, Dr. Evilásio, Eduardo Gomes, Eliseu
Padilha, Iris Simões, .Jaime Martins, José Carlos
Araújo, Luciano Zica, Pompeo.de. Mattos, Professor
Irapuan Teixeira, Rafael Guerra, Ricardo Barros e Ro
gério Silva - Titulares; Alexandre Santos, Dimas Ra
malho,.Eduardo .Cunha, Fernando Ferro, Gervásio
Silva, H~hmildoHibeiro, IIdeuAraujo, João Maga
Ihães, JoãoMagno, JoãoPizzolatti, José Divino, Mar
cosAbramo, Mayro.Lopes, Nelson Bornier e Sandro
Matos.- Suplentes.yoTpareceram também osDepu
tados .. Maurício ... Ra~.eloe . Vanessa Grazziotin,
não-membros. Não compareceram. os Dep~tados:

Bassuma,. João Caldas, Marcus Vicente e Paes Lan
dim.ATA-- Dispensada a leitura das Atas da quinta,
sexta,sétima,. oitava e nona reuniões, por solicitação
do Deputado Hicar(jo Sarros. Em votação, as Atas fo
ramaprovadas. O~O~M DO DIA - Deliberação de
Requerimentos..• Foram aprovados os seguintes re
querimentos: 15/0:3-- do Deputado Jaime Martins 
que"~oHcita sejarnconvocadosos Promotores de
Justiça CésarLuís Paiva" da Bahia.e.Miguel Sogaiar,
do P'tlraná,paraRr~staremesclarecimentos sobre as
investi~<ações que ~tãb sendo realizadas a respeito
de operações110 setor de combustíveis relacionadas
a sonegaçãodetributos,máfl~, adulteração e supos
ta indústriage Iiminares";2ti/03 - doDeputado EJiseu
Padilhf'l-qu~"requer seja remetido. expediente ao
SenhorDiretorG~ral daPolíciaFederal· solicitando in-
form'tlçqes";26/0a do Deputado Eliseu Padilha-
que "I'eqyer seja remetido •expediente aos Presiden
tes das Assembléias Legislativas de todas as Unida-
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM des da Federação"; 27/03 -- do Deputado Eliseu Padi-
A FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO lha - que "requer seja remetido expediente aos Presi-

SETOR DE COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS dentes das Assembléias Legislativas de todas as Uni-
COM A SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS, MÁFIA, dades da Federação"; 53/03- do DepEd.ado Luciano
ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE Zica - que "solicita que sejam convidados(as) os(as)

LIMINARES (CPI- COMBUSTíVEIS) senhores(as) juizes(as) Marcos Roberto Araújo dos
Santos, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, Luciana
da Costa Aguiar Alves, Antônio Correa, AroldoJosé
Washington, Francisco Pizzolante, Arione Vasconce
los Ribeiro, Regina Coeli M. de Carvalho Peixoto, Tani
Maria Werster, Cláudia· Valéri.a Bastos Fernandes e
Marcelo Mesquita Saraiva. para, em audiência nesta
CPI, debater e prestar informações sobre as liminares
contra recolhiment()da CIDE.e outros assuntos afins,
tão .relevantes para os trabalhos da Comissão" 
Aprovado com aditamento do Requerimento n° 62/03,
dos Deputados Vanessa Grazziotin e Daniel Almeida;
55/03 -do Deputado Eduardo Cunha - que "requer
junto .à Petroquímica União-PQU,COPESUL,
COPENE, Refinaria Ipiranga, Refinaria Manguinhos e
Petrobrás Distribuidora S.A çópias de notas fiscais e
liminares"; 56/03 - dQ Deputado Sandro Matos - que
"solicita que sejam convocacjos, na qualidade detes
temunhas, os Diretores dasEmpresasDistribuidoras,
Petroespecie, TRE Balança e Dislub"; 57/03 - do
Deputado Sandro Mato~ -que "solicitaque seja con
vocado, naqyalidadede testemunha,o r~sponsável

pelo Escritório de Advoclacia Monteiro e. Filho, de Per
nambuco";58/03- doDeputadoB~ssuma-que."soli
cita cópias deNotasFiscais de compra de .combustí
veis aos Postos de Revencja de Salvador-BA"; 59/03 
do Deputado Bassuma-que"solicita que seja convo
~do o Sr. HogéripAlllledia rv1ansodaeostaHeis, Di
retorde.Aba~tecimento.d~ Petrobrás"; 60/03.- do
Deputado LucianoZica -que "solicita qU1esejarn con
vocados os presidentesdas redes de supermercados
SONAE (Supermercados ..Bl~), EXTRA e
CARREFOUR para,.eml:ludiência.nestapPI,. presta"
remesclarecilTle~tosac~rca de operações com pos
tosdecombustíveis";62/03. __ dosSrs. V8!nessaGraz
ziotin e Daniel A'llleicJ.a-.que"sqli?ita que sejam con
vocados o Sr. JllizLafl:ly~tte yarneiro Vi~iraJúnior,da
Sa VaraGível doAm~zo~aserepr7sentantesdepos
tos de combustí'l.eis .paraprestare!11 esclarecimentos
em Audiência Puplic<aas~rrealizada nesta.Oomis
são" - Aditado a?8.~qllerimentonO 5~/93, doDepu
t<ado Luciano ZiC(;l; 65/0:3- do D~putacjo.carlosSan
tana -que I'requ~rseja.qonvida90.iélparticiparde Au
diência .. Publicao$7~horJorg~J.\ntÔnio Deher Ra
chid, Secretarioda HeceitaFedet~I";66/0~-i:1oDepu
tadoAndré Luiz __ que"requer.s~jácol"l"id<ad?para

participar de Audiência Publica o· D.iretor Administrati-
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vo da Refinaria de Manguinhos, Dr. Marcos Vascon- clusão da CHEBAD Distribuidora por sugestão do
celos" - Aprovado com a inclusão de representantes Deputado Eduardo Cunha. Foram retirados de
da PETROBRAS e da Ypiranga Petróleo, por suges- pauta pelos autores os seguintes requerimentos:
tão do Deputado Eduardo Cunha; 67/03 - do Deputa- 14/03 - do Sr. Jaime Martins - que "solicita sejam
do André Luiz - que "requer seja convidado para par- convocados Presidentes de Sindicatos de Distribui-
ticipar de Audiência Publica o Diretor Comercial da dores de Combustíveis para prestarem esclarecimen-
Refinaria de Manguinhos, Dr. Luiz Henrique San- tos sobre as operações no setor de combustíveis rela-
ches"; 75/03 - do Deputado Nelson Bornier - que "re- cionadas a sonegação de tributos, máfia, adulteração
quer que sejam notificadas todas 'Juntas Comerciais' e suposta indústria de liminares'; 17/03 - do Sr. Lucia-
de cada Estado, para que seja remetida a esta Comis- no Zica - que "solicita que seja convocado, na quali-
são, documentação referente às empresas filiadas ao dade de testemunha, o Sr. João Pedro Gouvêa Vieira
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Filho, Presidente do Sindicom - Sindicato Nacional
Combustíveis e de Lubrificantes - SINDICOM"; 76/03 dos Distribuidores de Combustíveis e Lubrificantes,
- do Deputado Nelson Bornier - que "requer que se- para, em audiência nesta CPI, prestar esclarecimen-
jam notificadas todas 'Juntas Comerciais' de cada tos e informações relevantes para os trabalhos desta
Estado, para que seja remetida a esta Comissão, do- comissão"; 43/03 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que
cumentação referente às empresas Distribuidoras do "solicita quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário
ramo dos 'Combustíveis e seus Derivados'''; 77/03 - do fiscal da Agência Nacional de Petróleo (ANP)";
do Deputado Nelson Bornier-que "requer que sejam 44/03 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita
notificadas todas 'Juntas Comerciais' de cada Estado, quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal de propri-
para que seja remetida a esta Comissão, documenta- etários de distribuidoras e postos de combustíveis";
ção referente às empresas Transportadores e Reven- 68/03 _ do Sr. André Luiz - que "requer seja convida-
dedores Retalhistas (TRR) do ramo dos 'Combustíveis do para participar de Audiência Publica o Diretor Jurí-
e seus Derivados"'; 80/03 - da Sra. Rose de Freitas - dico da YPIRANGA Petróleo"; 69/03 - do Sr. André
que "req. que o Preso do Sindicom responda os questi- Luiz _ que "requer seja convidado para participar de
onamentos feitos na audiência Publica"; 81/03 - da Audiência Publica o Dr. ERNESTO DOS SANTOS
Sra. Rose de Freitas - que "requerimento de Reunião ANDRADE, da Empresa T.M. Distribuidora de Petró-
Reservada com a presença do Presidente do Sindica- leo"; 70/03 _ do Sr. André Luiz - que "requer seja con-
to do Comércio de Derivados de Petróleo de Campi- vidado para participar de Audiência Publica o Diretor
nas e Região, Emílio Roberto Chierighini Martins"; Jurídico da TEXACO Petróleo"; 71/03 _ do Sr. André
82/03 - do Deputado Marcus Vicente - que "requer a Luiz _ que "requer seja convidado para participar de
Petrobrás relação de distribuidores de combustíveis Audiência Publica o Diretor Juríco da SHELL Petró-
que têm descontos diretos ou indiretos na aquisição 160"; 72/03 _ do Sr. André Luiz _ que "requer seja con-
de combustível, contendo o percentual dos mesmos, vidado para participar de Audiência Publica o Diretor
mês a mês, por distribuidora, nos últimos 24 meses"; Jurídico da ESSO Petróleo"; 73/03 -do Sr. André Luiz
83/03 - do Deputado Marcus Vicente - que "requer _ que "requer seja convidado para participar de Au-
ao CONFAZ - Ministério da Fazenda, o envio de infor- diência Publica o Diretor Jurídico da CHEBAB Distri-
mações explicativas da elevada diferença entre o va- buidora de Petróleo"; 74/03 _ do Sr. André Luiz _ que
lor efetivamente praticado nas bombas de combustí-

r "requer seja convidado para participar de Audiência
veis dos postos revendedores e o preço obtido ap 1- Publica o Diretor Jurídico da YPF REPSOL"; 78/03 _
cando as margens dos lucros estipulados pelos Esta-
dos"; 85/03 - do Deputado Marcus Vicente - que "re- da Sra. Rose de Freitas - que "requer a retirada do re-
quer à Presidência da Petrobrás Petróleo SA o volu- querimento de n° 18 de criação da sub·relatoria do ál-
me de venda de combustível realizada às distribuido- cool"; 79/03 - da Sra. Rose de Freitas - que "req. de
ras-SHEL, ESSO, TEXACO E IPIRANGA, em sua fi- convocação do Preso da Refinaria da Petrobras";
lial de Campos/RJ, indicando o volume e faturamento 84/03 - do Sr. Marcus Vicente - que "requer a Presi-
mensais nos últimos 24 meses"; 87/03 - do Deputado dência da Petrobrás relação das notas fiscais, emiti-
Marcus Vicente-que "requera Presidência da SHEL, das pela Refinaria de Manguinhos/RJ, referentes às
TEXAca, ESSa, IPIRANGA E BR DISTRIBUIDORA, 'Taxas de armazenagem ou similar' cobradas de cada
vendas feitas para consumidores finais através da fili- distribuidora de combustíveis nos últimos 24 meses";
ai de Campos/RJ indicando o volume e faturamento 86/03 - do Sr. Marcus Vicente - que "requer ao Go-
mensais nos últimos 24 meses" - Aprovado com a in- verno do Rio de Janeiro relação dos regimes especia-
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is concedidos às distribuidoras de combustíveis para
a compensação automática de créditos tributários, in
dicando o volume compensado por cada uma nos últi
mos 24 meses". Não foram deliberados os seguin
tes requerimentos: 35/03 - do Sr. Dr. Evilásio - que
"requer a inclusão de data no cronograma da CPI dos
Combustíveis para a realização de uma Audiência
Secreta objetivando convidar personalidades do Se
tor' que queiram prestar depoimentos aos membros
da Comissão"; 37/03 - do Sr. João Caldas - que "re
quer o envio de. ofício aos senhores Alísio Vaz, do
SINDICOM e Luiz Gil Siuffo, da FECOMBUSTíVEIS
para que formalizem para esta Comissão as denúnci
as mencionadas durante apresentação em audiência
Publica de 21 de maio de 2003, e para que seja ado
tado este procedimento como padrão nos trabalhos
desta CPI"; 48/03 - dos Srs.Dr. Evilásio e Nelson Mar
quezelli - que "requer a convocação do Sr. José
Alberto Paiva Gouveia Presidente do
SINCOPETRO '-. Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, para
participar de AudiênciaPublica na CPI dos Combustí
veis. Autores:. Deputados: Dr.•Evilásio e Nelson. Mar
quezeHi"; 61/03 - do Sr.. Bispo Wanderval - que "re
quer, seja solicitado as Representações do Ministério
Público Estadual e Federal, nos Estados, a relação
dos nomes dos envolvidos emprocesso de investiga
çãocriminal, processados ou não, no que se refere a
sonegação fiscal, adulteração, quadrilha e envolvi
mento em suposta indústria de liminares"; 63/03 - do
Sr. João Cpldas ~que "requerimento de convites para
participação em Audiência Publica aos Diretores Pre
sident~s dp Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A
~da Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A, para presta
rem informações e esclarecimentos sobre os deriva
qosde petróleo produZidos e comercializados pelas
respectivas refinarias com empresas que atuam no
mercado brasileiro,tantQ no de combustíveis como no
de tintas, e Qutros, destacando-se. especialmente os
produtos: óleo diesel, gasolina e solventes, apresen
tandQ dados e fatosque possam contribuircom a mis
sãQdesta CP!"; 64/03 .... do Sr. João Caldas - que "re
querimentodeconvite,.para participação em Audiên
ciaPublica',aQ ExcelentíssimoS$nhor Paulo Fernan
do dos Santos, Deputado Estadua.1 do PT de Alagoas,
membro da Comissão Parlamentar de.lnquérito dos
Combustíveis instalada naquela Assembléia Legisla
tiva, para prestar. esclarecimentos sobre a evolução
daquelaCPI e Q qUE! já foiapurad() no âmbito do Esta
do de Alag()as,apr!=3sentando dados e fatos que pos
sprn contribuir significativamentecQm amissão desta
CPI". No decorrer da reunião o .Deputado Ricardo

Barros sugeriu que as reuniões deliberativas fossem
realizadas às quintas-feiras pela manhã, o que foi
acatado. O Deputado Iris Simões requereu a inversão
da pauta para votar os requerimentos de autoria da
Deputada Rose de Freitas que se encontrava com
problemas de saúde e necessitava ausentar-se da re
união, o que foi aprovado. Às dezesseis horas e qua
renta e quatro minutos o Deputado Carlos Santana
passou a Presidência para o Deputado André Luiz,
reassumindo às dezesseis horas e quarenta e seis
minutos. Nada mais havendo a tratar, •o Presidente
encerrou os trabalhos, às dezessete horas e nove mi
nutos, antes convocando reunião de audiência Publi
ca para o próximo dia onze, quarta-feira, às quatorze
horas e· trinta minutos, com a presença do Senhor
Cláudio Nogueira, Delegado de Polícia FederaLOin
teiro teor da reunião foi gravado eas notas taquigráfi
cas, após serem decodificadas, farão parte deste do
cumentQ. E, para constar, eu, , Ivete Maria Galdino
dos Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, ,
Deputado CarlOS Santana, e encaminhada à Publi
cação no Diário da Câmara dos Deputados.
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Há intervenção inaudível.
Há orador não identificado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da presente reunião. Tendo em vista a distri
buição antecipada da cópia das Atas nOs 5,6,7, 8 e 9,
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consultamos o Plenário sobre a necessidade da sua
leitura.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço
dispensa da leitura das Atas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Acatado. Os Srs. Deputados que as aprovam
permaneçam como estão. (Pausa.) Estão aprovac

das. O Deputado Ricardo Barros tem a palavra pela
ordem.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, quero fazer uma sugestão. Eu li todos os
requerimentos que estão sendo pautados para hoje.
Sinceramente, alguns eu entendo que são muito cabí
veis porque tratam da questão geral; outros, eu teria
de ter a justificativa, naturalmente, do autor, para po
der entender da sua importância ou não. Mas eu gos
taria, para efeito do ordenamento dos nossos traba
lhos, de propor que as sessões deliberativas da Co
missão fossem às quintas-feiras, pela manhã, de
modo que pudéssemos ter o quorum adequado. Por
que o Presidente sabe que nem todas as matérias te
rão consenso nos requerimentos e quando precisar
de uma votação é preciso que os Parlamentares, pelo
menos os titulares e os suplentes, estejam sabendo
que haverá essa votação e estejam presentes. Agora
mesmo eu tenho reunião na Comissão de Constitui
ção e Justiça, que eu participo; na Comissão de Orça
mento, que eu participo; reunião da bancada do meu
partido e estou aqui na CPI dos Combustíveis da qual
também sou titular. Evidente que isso acontece todos
os dias, mas na quinta-feira pela manhã é menos co
mum essa coincidência de diversas responsabilida
des. A minha sugestão é que a nossa Comissão Par
lamentar de Inquérito adotasse como praxe, como cri
tério que a deliberação de requerimentos, convoca
ção, todas as questões deliberativas da reunião, fos
sem pautadas na quinta de manhã e que nós fizésse
mos, nas terças à tarde e nas quartas, as audiências
Publicas, porque isso certamente nos traria mais pro
dutividade. Nesse período nós vamos ter sempre difi
culdade de quorum e, havendo, uma discordância,
um pedido de verificação, acaba caindo a sessão, que
não é bom para nós. Então, eu quero sugerir esta pro
posta como critério para a nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Luciano Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, eu acho boa a idéia do Deputado Ricardo Bar·
ros, a partir da próxima convocação que houver com
pauta de votação, ou mesmo a partir desta, com rela
ção aos Deputados que não estiverem presentes, au-

tores não presentes ao Plenário. Do contrário, para
uma CPI, o não cumprimento da pauta fica uma sen
sação de recuo. Não é bom para a CPI. Acredito que
aqueles cujos autores não estejam aqui ficariam para
um momento posterior. Concordo que as próximas
deliberativas sejam marcadas para as quintas-feiras,
dando essa oportunidade. Mas eu acho que recuar a
de hoje seria ruim para a CPI. Então, aprovaríamos
aqueles cujos autores estejam presentes e possam
explicar as suas pretensões, aprovamos ou rejeita
mos, mas é importante que entremos na pauta de
hoje. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana)
- Quero apenas dar uma explicação. Primeiro, a nível
dos requerimentos dos Deputados presentes, nós nun
ca votamos quando o Deputado não está presente, só
se outro Parlamentar acatar o requerimento. Então, isso
já é uma praxe da Casa. Nós vamos assumir essa pro
posta. Eu quero parabenizar a volta da nossa guerreira.
Que Oxalá esteja contigo! Porque viveu de novo e está
junto conosco de novo. Obrigado. Deputada Rose, a sua
presença aqui hoje demonstra essa guerreira que
VExa. é. Sentimos muito a sua falta e sofremos com
VExa. pelo seu acidente. Vamos fazer todo o possível
para que, o mais breve possível, VExa. volte a caminhar
junto conosco. Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Sr.
Presidente, eu também quero fazer minhas as suas
palavras com relação à Deputada Rose. Seja
bem-vinda. Vamos estar juntos nesse espírito forte
que a companheira tem, para recuperar rápido. Eu
queria aproveitar a colocação do Deputado Ricardo
Barros e do nosso Deputado Luciano Zica, que, real
mente, para que não desprestigie, não caia em um
momento que possa trazer, inclusive, desconfiança
da ação da CPI, mas que nós já acordássemos no
que o Deputado Ricardo Barros propôs. Eu queria pe
dir ao Sr. Presidente o seguinte: há um requerimento
do Deputado e ex-Ministro Eliseu Padilha que reputo
dos mais importantes. S.Exa., no seu requerimento,
faz menção de ouvir todas as CPls dos Estados. É
fundamental que tenhamos conhecimento, através
dos seus Relatores, de tudo que aconteceu desde
1994/5, quando iniciaram essas CPls. Isso fará com
que tenhamos mais segurança no andamento do nos
so processo. Entendo também que quanto àquela
proposta que nós fizemos de um diagnóstico, uma so
lução para CIDE, sonegação de PIS, COFINS, a
Emenda Constitucional 33, a regulamentação, e rever
o PL 38, ainda falta ouvir com profundidade o seg
mento álcool e solventes. Nós precisamos ter um co
nhecimento forte nessa área. Devemos antecipar
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uma discussão sobre marcação de combustíveis,
para depois programarmos, inclusive, viagens que
nós queremos fazer, não só internas, mas sobretudo
externas, para conhecer a experiência de outros paí
ses no controle que, segundo informações que tenho,
está sendo muito bem feito. E, dessa forma, depois,
nós podemos começara ouvir essa parte mais forte
da CPI, que são desde juízes que quiserem ser ouvi
dos, distribuidoras que fizeram as liminares, enfim,
esse processo que temos de ouvir, mas sem perder
de vista essa primeira parte, como foi combinado em
termos de CPI do combustível.

O SR•. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu quero afirmar que nós temos nesta semana
duas audiências já pautadas. Na próxima· semana,
nósnão teremos auditório para fazer. E, no dia 24, te
remos a primeira audiência com o Sr. Rogério Manso,
Diretor de Abastecimento. E, aí, entraremos na fase
das CPls dos Estados. Portanto, nós vamos terau
diênciaterça, quarta e quinta, dias 24,25 e 26. Então,
vamos entrar jános nossos trabalhos.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Pela or
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Com a palavra, Ministro.

a SR. DEPUTADO ELlSEU PADlLHA - Eu
apenas gostaria de aditar a manifestação do Depu
tadoL.uciano lica e do Deputado Ricardo Barros, no
sentido de que, primeiro, vamos transferir para quin
ta-feira os próximos; .Dos atuais, segundo a proposta
do D€lPutado Luciano lica, nós vamos votar de quem
esteja presenteno momento, para forçar todo mundo
a chegar cedo.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Está corretíssimo, Ministro. Então, olha só, pre
sente aqui é o terceiro requerimento do Deputado Lu
ciano lica.

(Intervenção inaudível.)

aSR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Mas veio aqui na qualidade de convidado. Aqui
está convocado.

a SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente,~Ugostariade solicitar a retirada de pauta deste
requerimento, porque o espírito, quando do protocolo
desse requerimento, era no sentido daquela audiência
quejáaconteceu. Então, eu gostaria de retirar da pauta.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)- Certo..Aqueles Deputados que concordam... Ri
cardo Barros.

aSR.DEPUTADO LUCIANO ZICA- O Item 3.
a SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - O Item 3 dapauta.

(Não identificado) - Dezessete.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - É...
(Intervenções inaudível.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Presi

dente, eu concordo com a retirada de pauta, e.ridente,
ele é o autor. O Relator nos fez uma exposição agora fa
lando que gostaria de atender, primeiro, as questões
macro, para owir osetordoálcool, as CPI dos Estados.
Têm vários requerimentos aqui que têm a ver com a
conjuntura e não com o específico. Então, sugiro que
nós votemos hoje esses requerimentos, que já nos da
rão serviço para algumas semanas, e decidirmos as
questões particulares em outra reunião.

O SR. PRESIDENTE •(Deputado Carlos Santa
na) - Nós estamos seguindo até a sua orientação,
porque pegamos inicialmente os Deputados que es
tão presentes. O primeitopresente éo Deputado Lu
ciano lica; depois, é o Deputado Eliseu Padilha; Re
querimento n° 4.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu
não estou me referindo ao autor, mas ao conteúdo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Mas esse está no conteúdo, nós estamos se
guindo...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim.
Presidente, entenda Ôseguinte, eu estou propondo que
nós aprovemos, hoje, dentrO do que expôs o Relator, os
requerimentos que têm a .ver com a conjuntura, com
macro, com as questõesan'1plas da CPI, e que deixe
mos os requerimentos específicos - convocação do Sr.
Fulano ou da empresa tal- para frente. Por quê? Por
que isso vai decorrer depois; pode ser que esses escla
recimentos surjam dural1teas novas audiências Publi
cas. Estou fazendo uma sugestão que eu considero
adequada dentro do que o Relatorexpês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não há divergência, porque o próximo requeri
mento está no conteúdornacro. Nós estamos traba
lhando no conteúdo macro. E$tá correto?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
Estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Então, está bom. Vamos começar os trabalhos.
Aqueles Deputados que concordam com a retirada do
Documento n° 17, da autoria do Deputado Luciano
lica, permaneçam como. estão. (Pausa.) Aprovado.
Está retirado o requerimento. Requerimento n° 4, do
Deputado Eliseu. Padilha.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA-Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, esse requerimento
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tem como objetivo buscar subsídio junto à Polícia Fe
deral. A Polícia Federal, já em vários Estados da Fe
deração, foi chamada a atuar nesse tema. E o objetivo
aqui é solicitar ao Diretor-Geral da Polícia Federal
que, na medida em que possa dispor, remeta-nos as
informações sobre o trabalho desenvolvido nas supe
rintendências. Claro, que se se tratar de investigação
em andamento, terá, de parte da CPI, a manutenção
do sigilo necessário. É buscar subsídio macro que a
Polícia Federal tenha já nos seus inquéritos em anda
mento ou já arquivados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Alguém quer discutir a matéria? (Pausa.) Ne
nhum Deputado. Vamos passar para a votação. Os
Deputados que concordam permaneçam como estão.
(Pausa.) Está aprovado o requerimento. Quinto re
querimento do Deputado Eliseu Padilha.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, esse requerimento
visa buscarmos, nas 27 unidades da Federação, nas
Assembléias Legislativas, informações do Presidente
sobre CPls em andamento constituídas para investi
gar no setor de combustíveis o que nós estamospro
pondo, e o estágio em que se encontram, bem como o
nome dos Relatores, porque, depois, em um segundo
momento, nós podemos chamá-los, se for o caso.
Pode nos interessar o estágio em que se encontra e a
profundidade da abordagem do tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - O Relator com a palavra.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Sr.
Presidente, eu queria pedir ao autor do requerimento,
Ministro Padilha, que, pelo menos nos 4 Estados em
que as CPls foram concluídas, aditasse no requeri
mento a vinda dos Relatores.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Pare
ce-me que já foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Já foi aprovado.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Já foi
aprovado um requerimento meu nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
na) - Já tem um requerimento aprovado. ,

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA-E, nes
se sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - O Requerimento n° 6 do Deputado Eliseu Padi
lha é o mesmo requerimento. Então, vamos para vota
ção. Têm umas coisas diferentes, ele está repetindo.
Primeiro a votação do Requerimento nO 6. Os Depu
tados que queiram discutir...

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Ele tra
ta de um outro tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Sim?

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Esse
27,3 trata de outro tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Isso.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Embo
ra a emenda seja a mesma, mas ele trata de um tema
diferente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Isso.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - O que
se pede aqui? Pede-se às Assembléias Legislativas
dos 27 Unidades da Federação os relatórios das CPI
concluídas até o presente momento desde 1995.
Então, possivelmente todos os Estados não terão
CPls, mas muitos terão, e nós queremos os relatórios
de todas elas, para, se for o caso, fazermos uma tabu
lação e fechar as conclusões para vermos o que está
acontecendo no País. Eles possivelmente vão nos in
dicar inclusive nomes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Requerimento n° 26. Os Deputados que concor
dam permaneçam como se acham. (Pausa.) Está
aprovado. Requerimento n° 27. Aqueles que queiram
discutir... (Pausa.) Ninguém quer discutir. Deputados
que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Está aprovado. Deputado Dr. Evilásio. Não se encon
tra. Deputado João Caldas. Não se encontra. Deputa
do Daniel Almeida assume o lugar da Deputada Va
nessa Grazziotin. Requerimento nO 43.

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Exato.
Estou subscrevendo todos os requerimentos da
Deputada Vanessa Grazziotin, já que substituí a mes
ma na Comissão. Esse requerimento tem o objetivo
de sugerir a quebra do sigilo do fiscal da ANP Adroal
do Lima de Carvalho, que, segundo investigação da
Polícia Federal, esteve envolvido em corrupção, práti
ca de extorsão no exercício da atividade da ANP. Por
tanto, a proposição é no sentido de que se verifique
aquilo que a Polícia Federal constatou como prática
de extorsão por parte desse servidor público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Luciano Zica, para discussão.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, à primeira vista, enxergando os dois requeri
mentos, nOs 43 e 44, ambos da Deputada Vanessa
Grazziotin, agora subscritos pelo Deputado Daniel
Almeida, eu não havia compreendido pela redação de
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forma genérica, tratando de sigilo fiscal, telefônico e
bancário de um fiscal determinado. Se há uma denún
ciafundamentada, não há.o que questionarmos no
requerimento da nobre Deputada. Então, nesse as
pecto, com essa compreensão, já que foi nominado o
fiscal, eu apóio o requerimento da Deputada Vanessa
Grazziotin, subscrito agora pelo Deputado. Apóio.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para
discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, vou retornar à minha tese de que os assun
tos específicos poderiam ser deliberados posteriormen
te, No caso específico deste requerimento, seria pru
dente que se anexasse, então, o documento dadenún
cia, sem nenhum problema com a Deputada Vanessa
Grazziotin ou com sua credibilidade quanto à denúncia,
maspara que os Parlamentares possam ter oportunida
de de verificar efetivamente qual foi a razão da denún
cia. Então, sugiro que todos os requerimentos que se
dedicarem a um caso específico sejam retirados para
apreciação em outra sessão, porque nós temos mutta
coisa do geral ainda paradiscutir. Então, nessa tese, so
licito ao autor do requerimento que deixe para aprecia
ção mais à frente e que nós aprovemos hoje aqueles
que são do caráter geral da Comissão.

O SR. ·DEPUTADO JOÃO PIZZOLATII - Sr.
Presidente, da mesma forma, acho extremamente in
teressante nós solicitarmos o sigilo bancário se for ne
cessário, mas precisamos conhecer o teor da denún
cia para promover ume:tatitude dessas e colocar em
votação. É impossível votarmos esse tipo de requeri
mento Sem o conhecimento dos fatos específicos.

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Sr.
Presidente, não conheço de perto os elementos que
justificam a apresentação do reqyerimento, mas con
versei com a.DeputadélVanessa Grazziotin, queinfor
ma qlJeessefoi ljm caso de grande repercussão na
mídia, na imprensa, qlje pode e que pode inclusive
sugerirelementoque possibilite, a partir daí, verificar
a possibilidade dessa contaminação de agentes pú
blicos, de fispais. Eu acho que a gente pode até adiar
essa votação, mé'Ís talvez fosse conveniente que a
própriaCdmissão--e i:\f eu gostaria de requerer - so
licitasse as informações relativas a.esse funcionário,
o inquérito que a Polícia Federal fez no Amazonas,
para que, a partir dessas informações, nós pudésse
mos fundamentar a quebrado sigilo. Então eu pediria
que fosse adiada a votação hoje, mas requeiro que a

Comissão solicite as informações referentes a esse
inquérito à Polícia Federal.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Da
mesma forma o Requerimento nO 10. Eu faço essa
mesma sugestão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vou dar a palavra ao Relator. Eu queria sugerir ao
nobre Deputado que ele faça depois um requerimento
para a Presidência, para eu já encaminhar ainda hoje
esse requerimento, o mais rápido possível, para a ANR
Está retirado o. requerimento. Aqueles Deputados que
concordam com a retirada do Requerimento nO...

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Sr.
Presidente, por uma questão de ordem, eu queria a
atenção dos colegas Parlamentares. Acho que aí a
coisa começa a ficar delicada, e quem sou eu parafa
lar se deve ou não, mas é muito sério o papel da CPI
para pedir Publicamente, já, requerimentos como os
de nOs 43 e 44, sem um procedimento que dê atodos
nós... Porque aí é uma responsabilidade conjunta, e
quero pedir ao Deputado Daniel e à Deputada Vanes
sa - não está -, ao caro Deputado que a está substi
tuindo na Comissão, que nós sóvamosfer o sucesso
e a credibilidade necessária, e nós já sabemos o que
acontece com CPls... Eu pediria aoDeputado Ricardo
Barros, só para a gente terminar... Eu queria., por uma
questão de procedimento, pedir ao Presidente o se
guinte: que os Líderes de cada partido aqui dentro - e
é uma proposta que faço, não sei se regimentalmente
cabe, queria pedir aos colegas que nos ajudassem
neste sentido -, que os Líderes dos partidos aqui re
presentados na CPI fizessem antes urna triagem não
no sentido de censurar,nada disso, mas que se apro
fundassem no conhecimento e teor do requerimento,
para que ele depois fosse a.provado na Comissão, e aí
coma responsabilidade de cada lIm votar, porque é
muito.perigoso votarmoS sern Saber o teor e a profun
didade, e nem sempre àsvezes o que a imprehsa fa
lou nós devemos terque colocar dessa forma. Eu en
tendo que nós deveríamos ter mais z~lo,maiscuida

do, porque, olhem aqui, quebra de sigilo bancário, te
lefônico e fiscal de todas as distribuidoras e de 30 mil
postos de combUstíveis é Uma loucura...

(Intervenção inaud!vel.)
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Não,

postos de combustíveis... Então eu pediria que, por
uma questão de procedimento, ese alguém tiver solu
ção melhor fica em aberto para ser estudada, que os
Líderes de cada partido aqui dentro nos ajudem nes
se procedimento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- aprovar um requerimento de uma forma que eu julgo
na) - Simões. até um pouco leviana, porque, depois de uma pessoa

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Muito obri- envolvida numa manchete de jornal, é difícil que ela
gado, Sr. Presidente. No mesmo sentido que o nobre volte a público para dizer: olha... A CPI não vai de PÚ"
Relator colocou a sua palavra, Sr. Presidente, eu que- blico pedir desculpa a ninguém, porque está no seu
ria relatar o seguinte: para que a gente possa pedir a trabalho e todos os Deputados têm aqui o seu livre ar-
quebra do sigilo de alguém, nós primeiro precisamos bítrio. Então é apenas no sentido de que, ao fazer-
ouvir, ter os elementos, porque senão nós vamos cair mos, façamos com responsabilidade, porque, se nós
no descrédito, e nós não podemos cair na vala co- pedirmos hoje, é o mesmo que se cada um dos Depu-
mum, senão a CPI não vai ter a respeitabilidade, e tados estivesse aqui sendo alcançado por uma medi-
nós estamos aqui exatamente buscando esse funda- da dessa natureza, depois inocentado e depois ter
mento que a nobre Deputada Vanessa Grazziotin co- que vir a público. Ninguém vai no jornal pedir descul-
locou. Eu acho que aqui nós vamos buscar a ferida, pa a ninguém, e é aí que o saco de pena se espalha, e
ou o começo do fio da meada, mas nós precisamos não dá para catar todas. Eu queria, Sr. Presidente, de-
ouvir esse fiscal, ter realmente as denúncias, e ouvir, longar um pouco e pedir que fosse como critério que a
para depois ter subsídios para, em cima disso, nobre quebra de sigilo fiscal, telefônico, bancário de qual-
Deputado, nós buscarmos realmente a quebra do si- quer pessoa estivesse baseada em fatos que pudes-
gilo, porque senão daqui a pouco nós quebramos o si- sem ser investigados em profundidade e não em
gilo de todo mundo e nós vamos desapontar a opinião mera especulação ou por ouvir falar, que não acho
Publica e ficar sem credibilidade. Era essa a coloca- que é o caso da Deputada Vanessa, mas, como ela
ção que eu queria fazer, Sr. Presidente. Nós vamos ter não está aqui para nos dar razão e não nos apresen-
muitas quebras de sigilo solicitadas, mas vamos fazer tou documento suficiente para que a gente faça isso,
com carinho, com cuidado, para não ferir ninguém vamos aguardar que, no decorrer desse trabalho, a
que não precise ser ferido e buscar os interesses pri- gente possa ter elementos suficientes para aprovar. E
meiro da Nação, com cuidado e com zelo. Muito obri- aí tenho certeza que a... Eu não tinha visto. Desculpa,
gado, Sr. Presidente. viu? Eu não a vi. Estou aqui meio constrangida pela

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- dor. Então é apenas nesse sentido. Sr. Presidente, é
na) - Deputada Rose. muito importante... (Pausa.) Sr. Presidente, apenas

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. para concluir, que seja tratado como regra desta CPI.
Presidente, Srs. Parlamentares, antes de mais nada Vamos discutir todos, sentarmos na mesa: tem esse
eu quero agradecer os votos a mim desejados. Deus fato aqui, são documentos que vieram à Comissão,
me deu essa chance, vou aproveitá-Ia bem, e com o requer a quebra de sigilo, vamos votar, unidosinclusi-
carinho de vocês acho que a gente vai... Bom, eu que- ve, sem nenhuma discordância. Obrigada.
ria concordar aqui com o Relator, porque eu acho mu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
ito grave se propor uma quebra de sigilo. Eu já tive na) - Daniel.
esse procedimento com um companheiro de partido, O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Sr.
Deputado Alexandre, que na época tinha um requeri- Presidente, eu queria dizer a V.Exa. que tenho abso-
mento idêntico. Eu acho que tem que haver um crité- luta convicção de que todos os Parlamentares que
rio para que os requerimentos dessa natureza sejam compõem esta Comissão são responsáveis, não es-
aprovados. O fato: nós não somos investigadores, nós tão aqui para brincar, porque o setor tem necessidade
somos uma CPI investigativa, é muito diferente de de ter um tratamento sério, correto, equilibrado por
nós hoje aprovarmos um requerimento sem que se te- parte desta CPI. Todos que estão propondo aqui re-
nha um dado fundamental para que a gente possa fa- querimentos, nós não estamos fazendo uma investi-
zer isso, porque esse é um saco de pena, e sempre gação sobre as pretensões ou conjecturas a respeito
que eu penso nas pessoas eu penso em mim mesma, do que possa levar cada um aqui a fazer o seu reque-
na minha famma, penso nos companheiros que aqui rimento. Partimos do princípio de que todos que estão
estão. Depois de jogado esse saco de pena de uma aqui são responsáveis. E eu não iria encaminhar um
montanha, atingindo a reputação de alguém, ou pelo requerimento em nome da Deputada Vanessa Graz-
menos envolvendo, se sob suspeição, se com um fato ziotin se não tivesse conversado com ela, se não ti-
determinado... Não há por que não quebrar o sigilo de vesse algum nível de informação que justificasse esta
todas as modalidades, telefônico, fiscal, bancário, responsabilidade que recai sobre cada um de nós.
mas, não tendo fato determinado, não há como você Não se trata aqui de pedir quebra de sigilo bancário
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para todos os postos.de gasolina, como foi afirmado ligações locais, não vão constar nas contas telefôni-
ainda há pouco. Aqui se propõe que se quebre sigilo cas.As telefônicas não vão poder informar, porque as
bancário e fiscal de uma pessoa determinada, que foi ligações locais não são tarifadas e, portanto, não apa-
denunciada pela Polícia Federal, que foi presa pela recerão. Nós temos que saber o que é que nós vamos
Polícia Federal do Estado do Amazonas, que ganhou buscar, para cruzar informações. Nós vamos buscar
notoriedade na imprensa e que pode, a partir da que- aqui quebrar o sigilo bancário. Nós vamos buscar o
bra desse sigilo, ter acesso a mais informações a res- quê? Remessas de dinheiro, depósitos bancários?
peito das práticas que o agente público possa estar Nós temos que saber o que vamos buscar, senão vão
adotando. No outro requerimento, que se falou de passar aqui um monte de documentos, que vão en-
quebra de sigilo bancário de postos, se relacionam cher esta sala, e nós não vamos saber o que vamos
seis postos, aliás seis pessoas física.s que também fazer com esses documentos, Sr. Presidente. Então
passaram por um processo de investigação, que éo essas coisas é que temos que deixar claro. Ou seja,
Requerimento 44. Portanto não se pode aqui deixar vai quebrar o sigilo telefônico? Vai. De quem? Quais
de ir a fundo, e com a responsabilidade que compete os telefones? Muitas vezes essaspessoas não estão
a cada um de nós. Se a gente começa apassar a idéia com os telefones no seu.nome, não têm nem telefone
aqUi de que esta CPI está com receios de quebrar si- em seu nome. Quer buscara telefone, vét buscar o te-
gilo bancário de pessoas comprovadamente. identifi- lefone do posto e dizer de qual o telefone que nós va-
cadas como envolvidas em práticas ilícitas, nós pode- mos quebrar o sigilo telefônico.
mos estar correndo o risco de transmitir para a socie- O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
dade que há certos receios na condução destaCPI, o na) - Obrigado,. nobre Deputado. Nós não estamos
que eu tenho absoluta certeza que não é o pensa- aqui na Comissão... A gente aqui na Comissão, nós
mento de V.Exa. ede nenhum Parlamentar desta Co- estamos traba,lhando, num primeiro momento, no as-
misSão. pecto global de pegar informação de todas as infor-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- mações, para depois entrar no detalhe. Primeiro que
na) - Vamos decidir? nós, Deputado Daniel, nós não vamos aqui omitir

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi- nada, só que nós não estamOs nessa fase. Nós esta-
dente, pell:l. ordem. Eu queria fazer uma proposta de mos numa fase que é uma fase de escutar as entida-
encamihhamento nesse caso. Eu acho que o mais des a nível nacional, pegar todos os processos, tudo o
correto, e queria fa,zer uma sugestão diante disso, é que aconteceu, para depois entrarem outra fase, por-
que fosseJeito um requerimento de convocação des- que nãovaLser s()de~seque vai ser quebrado o sigilo
sas pessoas objeto dessa pretensãode quebra de si- bancário, fisca.l, mastem queserem cima d~ u.m pro-
gilo..E, mediante in~errogatório, questionamento aqui cesso. Nós nãopodemosagorainterferk nesse pro-
na CPI, seopta.ria ou não pela quebra de sigilo. Acho cesso que nó~ começamos, que é um processo .mais
que é a forma mais correta frente a um grau de proble- global, que depois vai. afunilf\ndo.a '.' partir dos.depoi-
ma que defato se torna difícil. Poderemos ter, em fun- mentos das entidades nacionais, •dos relatórios que
ção da simples d~núncia, uma dificuldade para enca- aconteceram no~ Estados, dapolícia Federal e assim
minhar em outros casos. Então eu queria sugerir sucessivamerte; Emã~euqueria passar para a
como procedimento que a Deputada Vanessaproce- Deputada Vanessa e depoispara o DeputadoNelson
desse a essa forma. Bornier.

aSR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- A SRA. DEPUTADA VANESSA GFlAZZIOTIN -
na) -Nobre Deputado. Eu agradeço, Sr. Presidente, mesmO porque eu não

a SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - faço mais parte. desta Comissão" Pàrlam~ntar de
Sr. Presidente, eu concordo com tudo o que foi dito Inquérito. Agradeço,portanto,aV.Exa.pormeconce-
aqui, inclusive cOmo que o Relator colocou. Vou colo- der a palavra. Na. realidade, nós apresentamos esse
car só urna coisa a mais: nós estamos pedindo ele- requerimento... Eu assinei junt() como Deputado Da-
mentos,subsídios, para quê? Primeiro, se nós vamos niel Almeida, que representa o nosso partido, o
quebrar o~igilotelefônico de alguém, nós temos que PCdoB, aqui nesta COmissão. Eu gostaria apenas, Sr.
saber os telefones que vamos quebrar. Se vamos pe- Presidente, de forma.ffiuito r~sumida, de procurar es-
dir o télefonedElssas pessoas, então vamos ter dados clarecer os Parlamenta,res de:> quevem. ocorrendo' no
em quee~taComissãovai se deb~uçar, todos os De- Estado do·Amazonas,queel.l.penso que láestejam
putadosa,qui, 30 diâs, e não vai saber o que está pro- concentrados os grandes problemas. Pril1)eiro,. dizer
curando, porquesigHo telefônico, primeiro, se são as que eu estou sentfndo falta ªqui na pauta, Sr. Presi-
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dente, de um requerimento que precedeu a todos es
ses, um requerimento em que nós solicitamos da Po
lícia Federal a cópia...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Só avisar. ..

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Esse requerimento já foi aprovado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Por isso que ele não está aqui.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Nessa pauta de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Claro.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Porque eu pedi a informação, disseram que não havia
sido votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Só estão aqui nesta pauta aqueles requerimen
tos que não foram aprovados.

A SRA. DEPUTADAVANESSA GRAZZIOTIN
Perfeito. Então eu aproveito, Sr. Presidente, para
agradecer não só a V.Exa. e ao Relator, mas ao Ple
nário por tê-lo aprovado, que nós solicitamos. Eu já
havia feito essa solicitação através do plenário da Câ
mara; entretanto, em decorrência de o inquérito ser
um inquérito sigiloso, nós não fomos atendidos em
nosso pedido, o que não acontecerá com a CPI, por
que a CPI tem acesso a essas informações sigilosas.
Sobre esse fiscal da Agência Nacional de Petróleo e
de seis empresários, Sr. Presidente, quero dizer que
nós não nos baseamos somente em fatos, em matéri
as de imprensa. Eles ficaram presos na penitenciária
do Estado por 38 dias, Sr. Presidente, e já existe um
processo daJustiça. O inquérito da Polícia Federal,
ele já acabou, ele já chegou a uma conclusão, e o juiz,
ao receber o inquérito, já ofereceu denúncia. Então
eles não são mais suspeitos, eles já são denunciados
perante o Poder Judiciário deste País, o que os coloca
em outra situação, Sr. Presidente. E aí V. Exa. e os no
bres colegas podem perguntar: mas não é muito cedo
para apresentar um requerimento pedindo quebra de
sigilo telefônico, bancário e fiscal? Eu penso que não.
E falo isso, Sr. Presidente, em decorrência de expe
riências anteriores que nós tivemos. No início da CPI
aprovávamos quebra de sigilo. Acabava a CPI e as in
formações sigilosas não haviam chegado ainda.
Então é essa a minha preocupação. Eu acho que esta

CPl deve contribuir com esse processo de investiga
ção que vem ocorrendo em várias Unidades da Fede
ração brasileira, entre elas o Estado do Amazonas.
Então daí que eu solicitei, apresentei esse requeri
mento. Acho que, se o Deputado Luciano Zica sugere
que, ao. invés de quebrarmos o sigilo, primeiro faça
esta CPI uma audiência com essas pessoas citadas
aqui - o fiscal da Agência Nacional de Petróleo, cujo
filho era o advogado desses empresários que estão
respondendo processo por formação de cartel -, se
acham que devam ser ouvidas primeiro as pessoas,
não há problema de o Deputado Daniel Almeida acei
tar, agora eu não sei no que que isso vai adiantar, no
que que isso vai contribuir ou ajudar, porque o proces
so já existe e nós já solicitamos, a CPI já solicitou a
cópia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Encaminhando o processo, nós temos um im
passe. Nós vamos ter que partir para votação nomi
nal, porque existem dois requerimentos. Nós vamos
para a votação nominal.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Presi
dente, pela ordem, Presidente.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Para
uma questão de ordem, por favor, eu queria ... A as
sessoria está me alertando aqui o seguinte, Depu
tada Vanessa. Eu diria o seguinte. A assessoria está
fazendo um alerta aqui. Se já existem todas essas do
cumentações e essa prova, e já o juiz decretou o que
decretou, por que que nós temos que ouvi-los?

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Para
quebrar o sigilo.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - O que
que a CPI vai acrescentar mais? Para quê, se o juiz já
julgou o processo?

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nelson Bornier, pela ordem, depois o Deputado
Eliseu Padilha, depois o Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, Sr. Relator, nobres Deputados, se me
permitem, eu vou entrar dentro desse requerimento
da Deputada Vanessa, porque eu acho que nós te
mos uma coisa muito mais séria aqui, que de repente
não seja de conhecimento de todos. O jornal O Dia de
domingo denunciou, na coluna do Cláudio Humberto,
que foi passada uma preocupação, por parte do Pre
sidente da Comissão e do Relator da CPI, de que ha-
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via determinadas pessoas, grupos dentro desta Co
missão, que estariam sob vigília, diante de que es
tariam conversando ou até mesmo, para ser mais cla
ro, negociando com pessoas envolvidas nesta CPI. E
eu vou aproveitar esse gancho aqui, primeiro, para fa
zer essa pergunta de público aqui a todos nós, ao
nosso Presidente, ao nosso Relator, porque ele de
clara ali que é tanto o Presidente, companheiro do
Rio, Carlos Santana, como o Relator, Carlos Mel/es.
Está no domingo, na coluna do Sr. Cláudio Humberto
do O Dia, o jornal mais lido no Estado do Rio de Janei
ro. E eu quero aproveitar não só para ouvir isso, mas
para sugerir à Mesa e aos companheiros uma coisa:
nós estamos vendo a seriedade com que estão sendo
conduzidos os trabalhos desta Comissão, não só pe
los componentes Presidente e Relator, mas por todos
os membros. E eu vou sugerir aqui, antes até do re
querimento da Deputada VanessáGrazziotin.Mas eu
ia pedir não só ao Presidente e ao Relator, como a to
dos os companheiros, que, antes que agente que
brasse, vamos cólocar os nossos, vamos autorizar
desde já, cada membro desta Comissão, que autori
ze, já deixe assinado, e eu peço realmente que colo
que em votação a nossa quebra de sigilo bancário, te
lefônico, fiScal, para que não paire nenhuma dúvida.
E, mais do que isso, eu gostaria de ouvir realmente o
Presidente e o Relator sobre essa declaração dada
por .esse jornalista. Ainda vou acrescentar mais: pós
fala do Presidente e.do. Relator, que seja convocado
esse jornalista aqui, para ele dar nome aos bois. Mui
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)·--'- primeiro eu quero... Deputado Nelson Bornier, a
mesmaat~nção que eu lhe dei eu gostaria do mesmo.
Primeiro, tudo que eu falar vai tero meu nome assina
do embaixo em qualquer matéria. O Deputado Nelson
Bornier pode fazerum requerimento agora, agora, um
requerimento .em punho,.queeu assino abrindo mão
de tudo, e do meu sigilo telefônico. Quero deixar isso
bem claro, porque nós não estamos aqui brincando. E
falarem nome de pessoa... Cada Deputado que está
aquifôi indicadopélóseu Líder de bancada. O Líder
de bancada tem urna responsabilidade. Da mesma
forma que, semana passada, nós vimos o Luciano
Zica sendo atacado como foi atacado, e nós aqui saí
mos ernsolidarieclade, quero dizer da mesma forma:
da minha parte, não tive contato com esse nobre...
Quero de!xar isso bem claro.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Eu
n~o ténhodúvidanenhurna, Sr. Presidente.

O SR•• PRESIDENTE (Deputado .Carlos Santa
na) - E acho que da mesma forma o Relator.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Mas
eu acho que cabe uma convocação desse senhor
aqui. Eu acho que cabe, eu gostaria de colocar ao
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Ésó o nobre Deputado fazer um requerimento, e
nós botamos emvotação.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Eu
acho que esse requerimento já fica aqui, já está nas
notas taquigráficas, e o senhor pode ter aprovação
aqui ou não dos componentes desta Comissão, por
que eu acho que é gravíssimo isso. E eu estou suge
rindo isso. É uma sugestão minha, que também quero
que fique. registrada, que cada um daqueles compo
nentes desta Comissão coloque uma autorização...

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Questão de ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Pompeo de Mattos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS- Eu
estou inscrito para falar depois do Deputado Padilha,
e mantenho minha inscrição. Só quero fazer uma
questão de ordem nesse .aspecto porque! já vivi clima
dessa natureza em outra CPI onde participei. É natu
ral que os interessados coloquem o bode na sala. A
gente se entenda com o bode, enquanto eles correm
a casa inteira. Então nós não temos que entrar nessa,
não tem que quebrar sigilo bancário. Meu sigilo ban
cário, vão abrir as contas láe vão se decepcionar co
migo, vão·ficar tristes comigo. Não é esse o problema.
Agora, nós não temos que nós colocar em xeque em
função de bandidos. Segundo, éum equívoco se a
Comissão caminhar por esse viés no slentido de, a
cada nota que tivernojornal, chamar o jornalista para
vir explicar nota de jornal. Nota de jornal se responde
com nota dejol"nale não com convocação de jornalis
ta, até porque jornalista t~mdireitoaosigiloprofissio
nal, sigilo de informação, e esse é Um direito líquido e
certo, e o diaqu~ cair esse direHo nós não vamos
mais ter mais jornalistas n~ste País. Fusouadvoga
do, mas respeito os jornalistas. Então.nãoaqianta nós
convocarmos, porque vai vir aqui enps vamos pagar
mico, porque vai ligar nada a lugar nenhum. Tem uma
nota jornalística? Pode aCómissão emitir uma nota
dizendo que isso não é verdade, e segue o barco, e
vamos tratar do assunto que interessa à Comissão,
que é investigara questão dos cartéis,. enfim, do des
vio, do desarrumo e das qlJestões relativas ao com
bustível neste País. Muito obrigado.
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o SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Sr. Presi
dente, nós não podemos ser pautados pelos outros.
Acho que esse é o fundamento da nossa Comissão.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, eu acho que, o mais rápido que nós
pudermos dar resposta tanto a esse jornalista, que
está cumprindo também com a tarefa e o dever dele
certamente o faz -, acho que nós também temos que
fazer o nosso. Nós temos que apressar os nossos tra
balhos. Nós temos que ter aqui uma consciência de
que esta CPI está sendo muito observada e necessita
dar respostas rápidas. Nós temos que ter aqui, já di
ante do que nós já vimos e já nos falaram, a clareza
tipo vamos buscar realmente nos números, nos en
contros da verdade, e só se faz isso quebrando sigilo
de todas as empresas, de todos os dirigentes dessas
empresas. Se nós não fizermos isso rapidamente, se
nós não buscarmos esse caminho, nós vamos ficar
aqui realmente tentando criticar um jornalista que
emite uma nota porque alguém interessado em tu
multuar o procedimento desta Comissão fará nova
mente a colocação através de outros jornalistas, de
posições que, eu tenho certeza, não são do Relator,
pelo passado dele, e muito menos do senhor. Portan
to eu acho que nós temos é que dar agilidade às nos
sas ações aqui, dar sim resposta ao jornalista, que
tanto necessita, para inclusive escrever o dia-a-dia
dele, mas com os fatos reais daqui, em profundidade,
na profundidade que a sociedade espera, quebrando
o sigilo, buscando as empresas que saíram do merca
do imediatamente também, aquelas que já tiveram
suas liminares e estão fora do mercado, as que estão
hoje e as grandes também. Tudo que nós pudemos
observar, são coniventes e parceiras nesse processo.
Então é uma devassa geral que nós temos que fazer
imediatamente. Não temos mais que estar aquiprote
lando esse assunto. Nós temos que ir a fundo nas in
vestigações, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu queria a ajuda dos nobres Deputados. Eu sei
que para a gente até poder encerrar e passar para a
pauta, eu acho que a gente... Aqueles Deputados que
estão na pauta, primeiro o Deputado Eduardo Cunha,
depois Eliseu Padilha.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lu
gar, com relação a essa nota jornalística, eu sugiro

que, no mínimo, VExa. emita uma nota da Comissão
de repúdio às declarações que foram atribuídas, às
informações atribuídas a V.Exa. e ao nobre Relator.
Acho queé o mínimo. Se vai ou não vai convocar o jor
nalista, se vai ou não vai colocar os sigilos, isso são
detalhes que podem ser colocados. Pode convocar o
jornalista. Mas, no mínimo, imediatamente, uma nota
de repúdio tem que sair desta Comissão, sob pena de
nós todos ficarmos desmoralizados. Segundo ponto,
o requerimento da nobre Deputada Vanessa. Eu en
tendo que a apreciação de coisa dessa natureza tem
que estar embasada naquilo que houve, a denúncia.
Eu não quero entrar no mérito. Eu concordaria na
apreciação, na medida em que chegasse ou a cópia
do inquérito ou a cópiada denúncia criminal havida
contra os integrantes, e que a gente pudesse funda
mentar. Senão amanhã - não é o caso da Deputada
Vanessa, não estou nem atribuindo a isso - qualquer
um coloca o nome de qualquer situação, e às vezes é
uma informação que chega à gente, às vezes não são
nem fatos, e a gente vai acabar cometendo aqui algu
mas leviandades. Então, para que a gente possa ser
sério e ser respeitado, é importante que se funda
mente, numa quebra de sigilo, com as documenta
ções, para que seja comprovado aquilo que está sen
do falado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Eliseu Padilha.

O SR. DEPUTADO ELlSEU PADILHA - Presi
dente, eu penso que eu tenho uma sugestão à Depu
tada Vanessa Grazziotin. Deputada, talvez a senhora
concorde com a minha sugestão, que é uma questão
de lógica. Ela tem um requerimento preliminar que
pede os documentos à comarca "x", onde o processo
tramita, à Polícia Federal, à Superintendência da Polí
cia Federal onde foi feito o inquérito. Muito bem. Se
esse requerimento for aprovado, quando ele for res
pondido ele dará o suporte fático para a quebra ou
não do sigilo. Portanto eu sugeriria a ela que nós
aguardássemos o retorno do expediente da Comis
são solicitando esse inquérito. Se o inquérito compro
var aquilo que, em princípio, a senhora diz que existe,
nós submetemos à apreciação; caso contrário, nós
vamos votar algo que nós ainda não temos a compro
vação oficialmente. Perfeito? Pronto.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
VExa. me permite, Sr. Presidente? Acho que podere
mos solucionar a polêmica aqui. Me permite VExa.?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)- Claro.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
É para acatar a proposta do nobre Parlamentar, mas
não .exatamente dentro da formulação que ele fez,
porque o que estão pedindo aqui. .. Sei que nenhum
dos Parlamentares.está duvidando daquilo que nós
estamos dizendo. Não há dúvida, tenho absoluta con
vicção disso. Entretanto, que o requerimento seja reti
rado de pauta, seja adiada a votação até que chegue
ou à cópia integral do processo do inquérito da Polícia
Federal ou a denúncia feita pelo juiz, a ação jáajuiza
da pelo juiz,ou.um ou outro. Aí vamos analisar, e eu
não tenho dúvida de que os Parlamentares quebrarão
o sigilo bancário de todos os envolvidos. Inclusive va
mos acrescentar, porque há um policial federal tam
bém. envolvido nacartelização.. O Ministério Público
fez a denúncia, que já foi acatada pelo juiz, que já
abriu, já ajuizou um processo criminal contra todos
esses elementos que estão aqui citados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)-Entãoos Requerimentos 43 e 44, todos 2 reque
rimentos,estão adiados. Vamos passar para o 48. O
Deputado Evilásionão se.encontra.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Presidente, eu estou inscrito, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) ~ TocfoS os 2 .estão adiEidos, os 2 requerimentos.

OSA. DEPUTADO POMPEO. DE MATTOS 
Presidente, eu estou inscrito, Presidente.

OSR. PRESIPENTE(Deputado Carlos Santa
na)-Mas essamatériajásepassou. A autora do re
querimento retirou ? fequerimento, nobre Deputado.

O. SR; DEPUTADOPOMPEO DE MATTOS 
Presidente, maS eu estou inscrito.

O SR.PRE$IDENTE(Deputado Carlos Santa
na) -Então, Deput~do,eu queria só ponderar a com
preensão, para·agent~.poder acelerar um pouco o
trabalho. Mas o nopre Deput~d() tem a palavra.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS- Eu
compreendi. Perfeito.. Presidente, eu pedi a palavra a
V.Exa.apretl.3xto dorequerimento e não sobre o méri
to dele, atépara que nós poss€lmos, sinalizando ca
minh?s,come9arae~tendera lógica das ações que a
CPI vai dese.ncadeando e desenvolvendo. Eu quero
dizer,Presidente,que, nas quebras de sigilo, se nós
não adiantarmoS os processos de quebra de sigilo,
nós Vamos quebrar o sigilo e vamos receber o sigilo
quebradoquandoaCPltiverterminado, e aí o resulta
do .vai ·ser.um efeito .negativo para os trabalhos da
CP!. Eu quero então me valer deste momento e apro
veitaraoca.siãoemqueaDeputada Vanessa coloca
essa questão para, até é possível se informalmente

ela possa trazer documentos, que nós possamos adi
antar as quebras de sigilo, senão não adianta quebrar
o sigilo, porque leva2, 3 meses, e, quando vier a que
bra de sigilo, a CPI vai pagar mico. Eu já assisti a esse
filme várias vezes. E terá efeito nenhum, Presidente,
o que será negativo para nós todos. O segundo as
pecto que eu quero ponderar, Presidente, para a CPI,
é em cima daquilo que disse o Relator. Há casos, Pre
sidente, em que os processos estão sendo aprecia
dos na Justiça. Via de regra, tudo aquilo que a CPI es
tiver apurando e ·apreciando,. necessariamente, não
precisa ser algo novo ou que seja extrajudicial, ou que
não tenha chegado em juízo, ou que eventualmente
não possa atéjá tersido decidido em juízo. É o contrá
rio. Esses fatos é que a CPI tem que suscitar, e esmiu
çar,até para mostrar para a Nação brasileira aquilo
que está acontecendo. E mesmo aqueles processos e
fatos e casos emque eventualmente tenha havido de
núncia no Judiciário,aCPI pode aprofundar, corrobo
rar, colaborar, ira público mostrar aquilo que está
acontecendo. Por isso eu quero mevaler, Presidente,
econcluo, desta ocasião para dizer: ainda que o pro
c.esso e procedimentos judiciais estejam sendo toma
dos sobre determinados casos,.absolutamente. não
impede; ao contrário, eU imagino que.faz-se. interes
sante que a CPI chame parasi a responsabilidade e
aprofunde a discus~ão desses temas. Nós. estaría
mos auxiliando o Poder Judiciário, porque estamos
exercendo tarefa semelhante, na condição de Comis
são Parlamentar de Inquérito.·Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Garlos Santa
na) - Eu queria sugerira in\lers~ode pauta, porque a
nobre DeputadaRose,todo mundo está vendo oes
tado da nobre. Deputada. Eugostariél queos próximos
requerimentos f()ssemdaDeputadaHose, que são o
78, 079, o 80 130 81. Nobre peputada Rose. Está
aprovada a inversão de Péluta? Os.Srs. Dé~utados

que concordam permaneçam como se acham. Está
aprovada.

O SR. DEPUTADO IRISSIMÔES - Sr. Presi
dente, uma questão regimental: que fossEli solicitada a
inversão, porque senão nós vamos quotidianamente
quebrando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Só que é Uma questão de saúde;

O SR. DEPUTADO tRIS SIMÕES- Eu entendo,
Sr. Presidente, e eu até queria eu sugerir, já que nin
guém sugeriu, e VExa., por ser Presidente, não pode
pedir. Eu gostaria de.pedir, então, a inversão de pauta
dos requerimentos da nobre Deputada, para que a
gente continuasse com o Regimento legal. Era isso,
Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Os Deputados que concordam permaneçam
como se acham. Está aprovado. Nobre Deputada
Rose.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS- Sr.
Presidente, eu só queria esclarecer a esta Comis
são que eu não gosto de privilégios, e não os tenho
e não os dou, portanto... Mas quero dizer que eu es
tou internada no Sarah e eu estou autorizada a ficar
2 horas aqui. Eu só vim aqui por conta dos requeri
mentos. Por isso eu queria perguntar, e por isso eu
pedi uma questão de ordem. Acho que V.Exa. pro
pôs que eu suspendesse, por 6 sessões, os requeri
mentos para criação das sub-relatorias. Hoje, por
sinal, é a sétima depois da discussão dessas
sub-relatorias. Então, eu não sei se V. Exa. vai colo
cá-los hoje em pauta, porque eu estou com essa di
ficuldade aqui, neste momento, de permanecer em
plenário. Se eu pedir ao médico do Sarah para sair 2
vezes, ele me interna por mais...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Está cedo. Está cedo, Rose.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS 
Bom, mas eu queria um pouco, Sr. Relator, que essa
matéria, ela não fosse apenas um entendimento da
Relatoria com a Presidência, mas fosse também do
Plenário, porque várias pessoas subscreveram aqui. ..

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Eu
acho que deve ser colocado em votação, Deputada. É
melhor que seja colocada em votação a minha visão.
Eu pedi, na primeira reunião, porque tem a parte con
juntural e a estrutural. Nós estamos vendo primeiro a
estrutural, de ouvir todo o País, para depois entrar
nessa conjuntural, e nessa poderemos fazer as
sub-relatorias, como essas convocações mais pesa
das, o que não impede o Plenário de apreciar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, nós acabamos de aprovar um requeri
mento de inversão de pauta proposto pelo Deputado
Simões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -Isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ago
ra há um requerimento de inclusão na pauta.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS- Não,
senhor. Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)- Não.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Des
culpa, Deputado, é que nas primeiras sessões o se
nhor estava, e o senhor disse isso para mim pessoal-

mente, estava com atribuições cumulativas de outras
Comissões, e V.Exa. apenas...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu
estou só perguntando, porque eu estou vendo aqui a
CPI do álcool...

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS- Não,
eu estou pedindo ao Presidente que ele me esclareça
por causa do meu estado físico, não é mais por isso.
Não peço inclusão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputada Rose, nós nem botamos esse reque
rimento, porque, primeiro, essa discussão tem que
ser uma discussão de todo o Plenário, de todo o Ple
nário. A Presidência pode ter errado, mas a Presidên
cia tem que dizer que nós achamos que ainda é cedo
para nós discutirmos a questão das sub-relatorias.
Quando nós acabarmos a do processo macro, então
a gente vai botar as sub-relatorias. Por isso que nós
queríamos que entrasse nessa discussão dos Reque
rimentos 78, 79, 80 e 81.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, eu vou sintetizar bem as propostas que
fiz. Uma delas foi prejudicada porque fiz um ofício de
retirada, por entender que, se fôssemos criar comis
sões do álcool, teríamos que criar da gasolina, do sol
vente, e acho que a questão da adulteração atinge to
dos esses problemas, em conjunto. VExa. está me
ouvindo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Estou ouvindo bem.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS 
Então, é apenas isso. Eu fiz 4 requerimentos, criando
a sub-relatoria do álcool, a sub-relatoria da adultera
ção, da indústria de liminares e das concessões da
ANP. V.Exa. havia dito que era mais profícuo se tivés
semos relatorias mais adensadas, para que o traba
lho evoluísse melhor. Então, atendendo a esse racio
cínio da Comissão, pedi que não aprovássemos sub
comissões que fossem específicas do álcool, especí
ficas da gasolina, específicas do solvente, para que
nós tratássemos tudo dentro do campo da adulterac
ção. Então esse já está prejudicado, pela retirada que
foi assinada pela própria autora, que sou eu mesma.
O segundo requerimento... Eu estou passando por
cima do Regimento, não sei se vocês repararam, mas
eu estou tentando andar apressadamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não, quando a autora retira o requerimento, não
é preciso votação.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não,
é porque agora vem o 79, que... (Pausa.)

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS Sexta-feira 5 43373

o SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputada Rose de Freitas, 79.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Em re
lação à questão da refinaria da PETROBRAS. (pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputada.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Re
quer convocação do Presidente da refinaria da
PETROBRAS.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Temduas?

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - São
as duas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na)-Onze?

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS- Não,
são nove, não?

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - São onze.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS 

Onze? Então, da refinaria da PETROBRAS. São onze
da PETROBRAS?

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Onze da
refinaria PETROBRAS. Tem um Presidente da
PETROBRAS, mais o diretor das onze.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Eu
sei, mas é porque esse requerimento me veio através
da Liderança, no tempo em que eu estava acidenta
da. Foi feito, eu assinei, apresentei. Eu peço então, Sr.
Presidente, que ele seja retirado de pauta, para que
eu possa analisar devidamente e discutir apropriada
mente. O outro Requerimento é o de n° 80. O Presi
dente do SINDICOM, Sr. Presidente, esteve na reu
nião, foi convocado, foram feitos inúmeros questiona
mentos, perguntas, nenhuma respondida. Aliás, eu fi
quei surpresa. Eu queria respeitá-lo pelo direito que
ele tinha de até não proceder às respostas devida
mente naquela hora, mas ele não pode se ausentar
do procedimento legal. da convocação. Ele foi convi
dado, e.agoraeu sugiro a V.Exa. o que fiz por ofício,
que fosse dado um prazo de 1Odias para que ele res
pondesse às perguntas que formulei e apresentei por
escrito ao Sr, João Pedro e ele disse que oportuna
mente responderia. Já se passou quase 1 mês dessa
convocação. Então eu sugeri, através de ofício, que
V.Exa. designe o prazo sugerido por esta autora, de
10 dias úteis, imediatamente, e, não respondendo por
escrito àsperguntas, ou não estando considerada sa
tisfeitaa CPI, que. imediatamente ele seja convocado
novamente para comparecer a esta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Os Deputados querem discutir a matéria?

(Pausa.) Aqueles Deputados que concordam perma
neçam como se acham. Está aprovado. O Requeri
mento n° 78 foi retirado pela nobre Deputada. O DOe
cumento 78 foi retirado pela nobre Deputada. O Docu
mento 79 também foi retirado pela nobre Deputada.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não,
Sr. Presidente, o 79 foi suspenso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Foi suspenso, foi retirado, nós não vamos votar,
não é, nobre Deputada Rose?

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS- Não
vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não vamos votar hoje, até a nobre Deputada pe
gar todas as informações devidas na Liderança.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS
Correto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Requerimento 80, que nós acabamos de votar
agora, da nobre Deputada. Requerimento 81, nobre
Deputada.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, não sei se o senhor se lembra. Também
numa dessas convocações feftas pela CPI, nós tivemos
um depoimento que foi extremamente importante, mas
com algumas restrições por ordem pessoal do nosso de
poente, que é o Presidente do Sindicato do Comércio de
Derivados dePetróleo de Campinas e Região, o Sr. Emí
lio, que, sem dúvida, até onde lhe foi possível - entendi
isso -, ele prestou grandes esclareçimentos a esta Co
missão. No entanto colocou algumas reticências que ate
hoje me fazem extremamente curiosa. Ele disse que, se
pudesse, se tivesse a famma dentro do avião, daí a 1Omi
nutos ele responderia às outras perguntas que estavam
sendo fefias. Esses questionamentos, colocados sob
essa forma, vamos dizer, um pouco acuada do nosso de
poente, fizeram-me sugerir uma reunião reservada, que
ele inclusive se colocou à disposição para fazer, para que
a gente ouça em detalhes aquilo que ele teria conheci
mento e não pôde fazer por intimidações, por estar em
público, mas que eu acho são informações que podem
nos ajudar bastante no andamento do trabalho da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobres Deputados que queiram discutir, o Re
querimento n° 81 da nobre Deputada Rose está em
discussão. Não tendo ninguém para discutir, nenhum
nobre Deputado, aqueles Deputados queconcordam
permaneçam como se acham. Estáaprovado. Voltan
do à pauta.
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A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, eu agradeço evou pedir licença para mi
nha retirada. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Evilásio, João Caldas não se encontram. Esses
eram os últimos 2. Item 12, Requerimento n° 53, do
nobre Deputado Luciano Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, não há a menor dúvida
de que um dos problemas mais graves hoje na questão
dos combustíveis no Brasil é uma confusão existente
dentro do Poder Judiciário brasileiro, onde há juízes, pri
meiro, que têm conseguido liminares de forma continua
da sem a devida exigência do depósito do valor equiva
lente ao imposto questionado à substituta tributária, no
caso. O depósito, na nossa compreensão da legislação,
deveria ser feito à conta da PETROBRAS, que é a
quem, depois, é devido pagar, e, quando exigido por al
guns o depósito preliminar, ele é feito de forma a burlar
essa determinação. Então, diante disso, não querendo
aqui acusar qualquer magistrado de estar praticando
ato ilícito, estou sugerindo o convite a um grupo de jui
zes que estão com liminares em vigor com esses vícios,
para que eles nos esclareçam e possamos encaminhar,
do ponto de vista do processo legislativo, as providências
necessárias para corrigir os erros de legislação que pro
piciam essa interpretação indevida que ocasiona essas
liminares. Então, num primeiro momento convidaríamos
esses juizes para que eles contribuíssem com esta CPI
no sentido da formulação legislativa com vista a corrigir
essa interpretação que o Judiciário, em alguns casos,
tem de que a legislação permite esse tipo de ação, que,
com certeza, dá um grande prejuízo. Então, peço o apo
io dos nobres Pares no sentido de aprovar este requeri
mento de convite, para que possamos fazer essa au
diência e ouvir dos juizes em questão o esclarecimento
sobre esses pontos. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - O Deputado que queira discutir.

O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr.
Presidente, apenas para parabenizar o Deputado Lu
ciano Zica e dizer que, por esse pouco tempo de tra
balho da CPI, que tenta formular uma forma de traba
lho mais prática, tendo em vista que apenas nesta
sessão são 45 requerimentos a serem analisados, e,
se continuar nesse ritmo, nós vamos chegar a 600 re
querimentos, eu acho que audiências desse tipo es
clarecem um caminho de proposição e de regulação,
porque nesses dias, Presidente, que nós temos estu
dado a questão desta CPI, deu para se descobrir uma
coisa: existem erros em todos os pontos da cadeia.
Então eu acho que, como forma de propor que a CPI

se torne definitiva na solução do problema desse se
tor no Brasil, é preciso que tenha a coragem de propor
e discutir de maneira aberta e também, Sr. Presiden
te, criar um sistema de acompanhamento simultâneo
das ações existentes no Poder Judiciário, para que
não se crie aqui um paralelismo e a gente fique fazen
do trabalho do Judiciário ou da Polícia, se isso pode
ser feito de forma conjunta e mais prática para o de
senvolvimento dos trabalhos, tendo em vista o acú
mulo de tantos trabalhos na Casa, tantas Comissões,
e a gente quer participar ativamente dos trabalhos da
CPI. Então eu quero prestar o meu apoio ao requeri
mento do Deputado Luciano Zica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu que é agradeço. Nobre Deputado Eduardo
Cunha.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não contestando
o teor do requerimento, mas tão somente a formula
ção adotada pelo nosso Relator, acho que este é um
dos momentos mais importantes a que a gente pode
chegar dentro desta CPI. Eu proporia que fosse con
duzido de uma forma diferente. Não sei se tem reque
rimento nesse teor, se não tiver pretendo apresen
tá-lo. Que nós requeiramos, em todas as varas fede
rais e estaduais, as cópias das liminares que foram
concedidas. Eu conheço juizes que deram liminares
que não estão nessa relação da documentação que
eu já recebi. Nós podemos aqui chamar e não termos
inclusive aqueles que deram liminares mais pesadas
do que essas. Então, antes de discutir se devemos ou
não devemos chamar, ou se é essa a oportunidade,
eu acho que nós devíamos requerer o inteiro teor in
clusive das suas contestações, porque há liminares
que podem ter sido dadas e ter sido contestadas e
cassadas na mesma hora, dentro do ordenamento.
Eu temo que, se a gente for particularizar sem o co
nhecimento de quem são os juizes que concederam
as liminares, nós poderemos aqui dar a impressão
para a sociedade de que nós vamos culpar esses jui
zes, quando, com certeza absoluta... Semana passa
da ainda estavam sendo dadas liminares pelo País.
Acho que nós deveríamos requerer, ter o conheci
mento delas e, aí sim, convidar aqueles que dão as li
minares para que possam vir à audiência Publica. Se
ria a minha sugestão. Não sou contra ú requerimento
de V.Exa., Deputado, estou apenas colocando urna
sugestão de ordenamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado Daniel.

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Sr.
Presidente, eu acho que a sugestão do Deputado que
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me antecedeu pode contribuir para uma apreciação
mais abrangente a respeito da dimensão dessa cha
madaindústria de liminares e do conteúdo delas. Mas
seria muito útil a esta CPI que nós tivéssemos a opor
tunidade de interrogar, de conversar, de inquirir em
audiência alguns juizes, que poderiam prestar aqui in
formações além daquilo que consta das sentenças.
Portanto eu concordo com o requerimento do nobre
Deputado Luciano lica e queria fazer uma sugestão.
No Item 20 consta umrequerimento, Requerimento n°
62, assinadopor mim e pela Deputada Vanessa, que
propõe convocar o juiz Luís Lafayette Carneiro,que
êoncedeu liminar determinando que o percentual, a
margem de lucrodos postos de gasolina em Manaus
não fosse inferior a 22%. Eu queria sugerir· que nós
convidássemos também o juiz, ou seja,incorporásse"
mos ao requerimento do Deputado Luciano Zica o
convite a esse juiz de Manaus. Ao invés de.convoca
ção, que também fosse transformado em convite e vi
esse no conjunto daqueles que estão citados no· re
querimento do Deputado Luciano lica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Ricardo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS- Olha,
Sr. Presidente, a nossa situação aqui é uma situação
bastant€rdélicada. Eu ouvi os requerimentos todos, e
são muitos os que estão nesta pauta, e alguns que
rem convocar os juizes, êonvidar - certamente eles
não virão, mas é bom que a imprensa saiba quem são
os juizesque dãoliminares -, outros querem convo
car os erTlpresários que têm as liminares para vir aqui,
outros querem convocar os escritórios de advocacia
que têm as liminares para vir aqui. Quando você con
vocaum empresário que tem uma liminar, ele está
amparéldonàJustiça. Por maisquea gente saiba que
aquilo é .r~im para o País, .que está prejudicando a
nossaarr~cadação,que à vista de alguns é uma situ
ação tot~lmente inadequada, o fato é que o empresá
rio 9ue ~em uma liminar, ele está absolutamente am
parado pela Justiça. E~tão ele vai vir aqui explicar o
quê? Quem tem que explicar é o juiz mesmo, por que
que d~u.a liminar. Então, acho que está correto o
Deputi:l9oZica quapdo convoca ojuiz, porque convo
car o b~neficiárioda liminar não ajuda em nada, por
que ele simplesmente pediu, quem deu foi o juiz.
Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo
cuidado nisso, até paranão constranger pessoas que
estãoal:)sol~tamente dentro do amparo legal. Daqui a
pquc9 nó~ estamos trazendoum monte de gente aqui
quepediuumaliminareganhou~apara falar o quê?
Vãofali3-r:euJiz a petição, está aqui a petição, o juiz
entendeu que eu tinha direito, eu estou exercendo o

meu direito. Por que que o juiz não determina o depó
sito do imposto? Dê a liminar, mas determine o depó
sito do imposto numa conta judicial, até que se julgue
o mérito da questão. Por que que o juiz não faz isso?
Então, eu acho que nós temos que falar é com os juí
zes mesmo. Eu ouvi muito requerimento de convocar
empresário, convocar advogado. O advogado vai vir
aqui e vai dizer: olha, a petição minha está embasada
nesses pontos i3-<1ui, fui contratado para "fazer, fiz, e o
juiz entendeu que os meus argumentos eram cabíve
is. Por que o juiz não pede o depósito judicial? Então,
eu acho que, se alguém tem que vir se explicar aqui,
são os juizes, e.rne preocupa0 enorme número de re
querimentos p~ra convocar advogados, empresários,
porque eles estão dentroda lei, absolutamente ampa
rados. Virão aqui para dizer para nós: olha, eu estou
aqui. porque o juiz... "Porque que eu tenho a liminar?"
Porque o juiz d~u. Ponto. Vamos dizer mais o quê?
Então a gente tem realmente que tomar um certo cui
dado, para nós não cairmos aqui numa situação que
nos exponha. É claro que o juiz não tem obrigação de
vir aqui, ném convidado nem convocado. Nós já fize
mos isso antes, numa proposta de fiscalização e con
trole da minha autoria,que foi re.latada pelo Deputado
Gervásio Silva - que estava aqui agora, não sei se
está aqui ainda -.,e nósconvocamosos juizes para vir
aqui. Eles não vieram, mas o fato deo nome desses
juizes ter constado na imprensa acabou gerando um
certo constrangimento, queréduziu um pouco a facili
dade de interpretação queélés tinhám sobre aquelas
matérias. Agora, seria muito bom que eles viessem
aqui para explicar qualé a brecha dalei que nósdeve.,.
mos corrigir, porque é isso que·nós queremos saber,
nãoé isso, lica? Eles vêm aqui e falam: l5e vocêses
creverem de outra maneira isto aqui, eu não tenho
como dar liminar, mas, dojeitoqueestáescrito aqui, é
possível interpretar dessa forma. Então é rT'luitoim
portante que os juízes venham a esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (DeputadoCarlôs Santa
na) - Nobre Deputado Alexandre Santos, depois
Pompeo de Mattos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Só queria também reafirmar a boa hora desse convi
te, mas também quero aqui dizer que o Deputado
Eduardo Cunha também tem uma certa razão. Nós
devemos fazerimediatamente.~acho quepoderia ser
feito pela Secretaria da Gomissão~uma solicitação
aos juízes federais, para que mandassem cópias de
todas as deliberações que foram emitidas em favor
das empresas, para que nós pudéssemos ganhar
tempo, ter maior rapidez.e também trazer aspessoas
que têm realmente concedido as liminares dos com-
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bustíveis. Eu faço isso, Sr. Presidente, para que nós
não cheguemos aqui e tenhamos mais uma sessão,
mais um momento sem ter um embasamento legal.
Eu acho que, as liminares na mão, a gente pegando a
relação de todos os juízes, nós poderemos fazer um
trabalho mais rápido e com mais profundidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATIOS - Sr.
Presidente, na verdade o requerimento, ele é positivo.
Eu só tenho uma preocupação, Presidente: nós con
vocarmos os juízes, convidarmos, e eles não virem.
Qual é o argumento que a Comissão tem para cobrar
a presença do juiz? "Olha, dei uma liminar." Como se
dar liminar fosse proibido neste País, até porque a
gente sabe que parecer e liminar são muito pareci
dos, os 2 são matemática, ciência exata, porque a
gente consegue tirar deles exatamente o que quer.
Neste País tem sido assim. Quer um parecer? Tu pe"
des o parecer que tu queres, e ele sai exatamente do
jeito que tu queres. Então não é ciência jurídica, é
ciência exata, é matemática. Infelizmente, as limina
res estão assim no País, e os pareceres não são dife
rentes. Eu falo como advogado, porque conheço um
pouco do ramo. Por conta do que, Presidente, acho
que se faz necessário, e eu queria que isso nós pu
déssemos, Luciano Zica, ter em mãos, um fato con
creto de um processo, de um procedimento específi
co, e me parece que esse fato concreto e específico
me parece que foi a Deputada Vanessa Grazziotin
quem falou, do caso de um juiz que deu uma senten
ça no mínimo esdrúxula, dizendo que o percentual de
lucratividade dos postos lá em Manaus teria de ser
tanto, 22, sei lá, vinte e tantos por cento. Quer dizer,
nós termos aqui um caso específico, gritante, aber
rante, sobre o qual nós possamos discorrer, e que
possamos explicitá-lo, até para criar o constrangi
mento público, porque, se nós dissermos assim "olha,
o juízes estão dando liminar em função das solicita
ções, para ter a liberação da CIDE"... Bom, o juiz não
tem que dar explicação da sentença dele. Para isso
existe uma correição do Poder Judiciário. Não tem
que dar essa explicação. Agora, se tivermos um caso
gritante, aberrante, e levarmos a público, nós criamos
um constrangimento como houve no caso do Juiz Ni
colau, porque ele não vinha, não vinha, e depois ele
teve que vir por conta daquilo que estavam dizendo
dele, e ele tinha que se defender. Então nós tínhamos
que ter um caso específico e, a partir dele, fazer uma
pedagogia para os demais. Isso eu acho que fortalece
a nossa posição. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado André Luiz.

O SR. DEPUTADO ILDEU ARAÚJO-Sr. Presi
dente, pela ordem. Apenas os 2 colegas aqui falaram
a respeito justamente das liminares. As liminares, se
elas são indevidas, os tribunais derrubam as limina
res. Por que que elas não foram derrubadas? Os tribu
nais já são justamente para isso. Se o juiz deu uma li
minar que é indevida, o tribunal derruba a liminar.
Então, se essas pessoas não entraram para derrubar
a liminar, é porque elas não tinham interesse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Continuando a inscrição, nobre Deputado André
Luiz, depois o Deputado José Carlos.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presiden
te, acompanhando o raciocínio do Relator, quando
questiona as questões macro, e do Deputado Ricardo
Barros, aproveito para retirar o Requerimento de n° 26,
o Requerimento de n° 27, o Requerimento de n° 28, os
Requerimentos de n° 29, 30, 31 e 32, porque apenas
são diretores jurídicos de empresas, e seria questiona
da a questão das liminares, uma vez que, para poder
mos dar andamento melhor ao serviço, irei apresen
tá-los daqui mais para frente um pouco. Daqui a 3 se
manas ou 1 mês voltarei com esses requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Obrigado, nobre Deputado. Deputado Nelson
Bornier.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, apenas para esclarecer aos companhei
ros que eu dei entrada hoje em 2 requerimentos. Um,
que seja solicitado dos Presidentes de todos os Tribu
nais Regionais Federais de todas as regiões, ou seja,
de todos os Estados, extensivo aosjuizes de Primeira
Instância, documentação referente a mandados de
segurança em que foram expedidas liminares contra
o Ministério da Fazenda ou Secretaria da Receita Fe
deral ou delegacia ou posto da Receita, referente à in
cidência ou não de PIS, COFINS, FINSOCIAL e
CIDE. Da mesma forma, também protocolei hoje,
apenas para conhecimento, já que teve debate nesse
sentido, ao superintendente da Polícia Federal em
cada Estado, extensivo às suas delegacias e postos,
de processo ou inquérito que porventura tramitou ou
está tramitando no que concerne a roubo de combus
tíveis e seus derivados, adulteração de combustíveis
e seus derivados. Apenas para conhecimento, que
pode ser, já que foi discussão disso aqui agora. Estou
dando conhecimento, não está na pauta, mas entrou
hoje e foi protocolado.

------~---~------~---~-----~----~---~~-~-----~-----
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- meras liminares já derrubadas, e depois de derruba-
na) - Deputado Mauro, o último da discussão do re- das o dinheiro está nas Ilhas Cayman ou nas IIhasVir-
querimento do nobre Deputado. gens. Não há como localizar o dinheiro para nenhum

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES ~ Sr. Presi- dos interesses. Não há aqui uma acusação contra ne-
dente, Sr. Relator, meu caro e prezado amigo Luciano nhum juiz, pelo cohtrário, nós estamos solicitando
Zica, com respeito ao meu conterrâneo, eu tenho o que eles compareçam para esclarecer as brechas -
máximo respeito por S.Exa., eu acho que a únicacoi- como muito bem disse o Deputado Ricardo Barros-
sa que eu poderia ver aqui é que nós temos uma existentes ha lei, para que nós possamos corrigir, e
consciência da situação melindrosa do momento. Nós que eles não tenham mais que passar pelo constran-
estamos ainda na 10a reunião, por enquanto, muitas gimento de conceder liminares dessa natureza. E
coisas pela frente para serem apuradas. Nós temos quero dizer que essa lista de juízes eu peguei das Ii-
condições de fazer uma diligência nessas liminares, minares que estavam em vigor naRefinaria de Paulí-
veraté os argumentos que levaram a ser dada essa Ii- nia, no dia em que fiz o requerimento. Portanto, não
minar antes de convidar o magistrado a comparecera são chutes por acaso. Em todas, algumas sem o de-
esta Comissão. Vai dar a impressão até que esta CPI pósito da caução e outras burlando, mesmodetermi-
foi dirigida para os juízes, dirigida diretamente para nando o depósíto da Qaução, fazendo deforma ainvi-
eles, não para o fato que nós queremos apurar. Nós abilizar o cumprimento, depois, no caso dle expirado o
temos problemas aqui de empresas grandes, multina- requerimento. Então, nesse· aspecto, eu insisto: se
cionaisque não têm liminar e que nós temos conheci- nós queremos manter a credibilidade destaCPI, nós
mento. Nós temos que aprofundar bastante, chegar temos a obrigação de tomar certas iniciativas que vão
até lá, porque há problemas muito mais graves. Nós no sentido macro, como essa. Essa não acusa nin-
estamos preocupados, às v13zes, com coisas peque- guém, fa4 um convite. Eu tenho um estudo que diz o
nas e deixando as coisas grandes aqui. É claro que seguinte... Por isso tomei a providência de convidar.
nós temos que agilizar bastante. Eu tenho todo o res- Primeiro convida, se houver problema de se negar a
peito pelo nobre Deputado, mas eu acho que é um atender o convite, podemos convocar, O que pode o
problema sério. É um Poder independente. Nós temos
3 Poderes: o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. juiz exigir é um agendamento, de acordo com a sua
N' . . I P d Ex r t agenda, mas ele nãopodese recusar a vir. Então, nós

os temos mUlto respeito pe 00 er ecu IVO, e- temos o dever e a obrigação de, em defesa dacredibi-
mos respeito pelo Poder Judiciário. Eu acho que no
momen.to devería.mos post.ergar um pouco, para nós Iidade, e~tabeleceresse convite e dar aos juízes a

. .. N' possibilidade de desfazer uma deturpação que pode
conhecermosu~pouco mais essas liminares. os te- estar-se dando na imprensa,inclusive, já que os no-
mos dúvidas. Há certoscasos, então, vamos em cima.
Eu acho que tínhamos que ter muito cuidado. Eu es- mes desses juízes .·saem. sistematicamente na im-
tou muitopreocupado que isso crie um impasse entre prensa como concedentes de liminares. E eu quero
os Poderes Judiciário e o Legislativo, dizer que aceito a inclusão do item 20.na forma pro-

aSR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- posta pelo Deputado Daniel Almeida. Então, por isso,
na) - O autor do requerimento, nobre Deputado Luci- peço apoio, dizendo que não háaqui quallquer acusa-
ano Zica. ção; há, sim, a preocupação de possibilitar a esses ju-

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA- Sr. Presi- ízes esclarecer esta Comissão sobre os fundamentos
dente, primeiro eu quero dizer do meu profundo reS- que os obrigam a conceder essas liminares, que, ao
peito por todos aqueles que se pronunciaram antes nosso ver, têm dadoum prejuízo muito grande ao Te-
de mim. Eu queria, primeiro, fazer um esclarecimento souro NacionaL Muito obrigadO.
ao Deputado IIdeu sobre a questão das liminares e da O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
possibilidade de elas serem derrubadas. Se os juízes na) - Só quero reafirmar que esse requerimento é no
cumprissem o determinado, que é determinar o depó- sentido de convite, uma forma de esclarecer. E o re-
sito do valor referente ao imposto na conta da substi- querimento que vai fazeraos juízes vai ser no sentido
tuta tributária, não haveria problema. Eu não questio- de. eles aproveitarem edarem o esclarecimento à opi-
naria aHminaraté porque, quando fosse derrubada, onião Publica, por que eles deram essa liminar e onde
Estadopoderia, através da conta em que estaria feito nós temos que mudar o texto da lei para eles não da-
o depósito, devolver aos cofres públicos. O que acon- rem novas liminares. Então, os Deputados que con-
tece, nobre DeputacfO, é queas liminares não têm tido cordam permaneçam como se acham. (Pausa.) Só o
esse cuidado. Eu não tenho aqui a pretensão. Há inú- nobre Deputado...
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O SR. DEPUTADO ILDEU ARAÚJO - Sr. Presi- por empresas compradoras de solventes para au-
dente, eu não concordo pelo seguinte... É o meu pon- mento dos seus volumes. Por que isso? Já foi inclusi-
to de vista. ve visto aqui, em depoimentos anteriores, que uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- das grandes formas de adulteração de gasolina se faz
na) - O senhor tem todo o direito, Deputado. através de solventes. O Brasil chega a importar sol-

O SR. DEPUTADO ILDEU ARAÚJO - É o meu vente, quando a sua produção interna seria suficiente
para atender a toda a sua demanda. E o solvente temponto de vista.
uma tributação diferenciada em relação ao combustí-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- vel. Então, a utilização do solvente faz com que distri-
na) - Foi aprovado, Deputado Luciano Zica. buidoras obtenham ganhos fiscais enormes, na medi-

O SR. DEPUTADO ILDEU ARAÚJO - Claro, é da em que misturem a gasolina, e sendo uma mistura
meu ponto de vista. que até mesmo a própria ANP acaba não consideran-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- do como adulteração, em alguns casos. Então, tor-
na) - Só tem um. na-se importante para a gente fazer uma investigação

O SR. DEPUTADO ILDEU ARAÚJO-Os Pode- séria de adulteração, para a gente conhecer quem
res são independentes. São independentes os Pode~ são as distribuidoras que estão comprando volumes
res. O Poder Judiciário... O Poder Legislativo é o que de solventes, qual a sua utilização e por que estão
legisla, que faz as leis. Se a lei está errada, nós temos tendo liminares para aumentar volumes. Então, esse
que consertá-Ia, não é o juiz que tem que dizer para a é o objetivo do requerimento. Eu peço apoio dos no-
gente que a gente errou na lei. Nós é que temos que bres pares para que possamos fazer uma investiga-
saber onde a lei está errada e consertá-Ia. Se ele deu ção séria acerca disso.
uma liminar, ele está cumprindo o que a lei determina. O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
Sea liminar estiver errada, o tribunal esta lá justa- na) _ Em discussão a matéria. Não tem nenhum
mente para revogar a liminar. Por que ela não foi revo- Deputado inscrito para discutir. Aqueles Deputados
gada? Alguma coisa está errada. Se o Legislativo é que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.)
que faz a lei, vamos consertar a lei. Está aprovado o Requerimento n° 55, do nobre Depu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- tado Eduardo Cunha.
na) - Obrigado, nobre Deputado. Passando para o O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Que-
próximo requerimento... ria agradecer, Sr. Presidente, aos colegas.

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Presi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
dente, só pela ordem. Foi votado... na) _ Sandro Matos. Próximo requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - Sr. Pre-
na) - Foi incluído, nobre Deputado. sidente, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Não, é O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
porque V.Exa., quando encaminhou, não fez essa na) _ Desculpe, nobre Deputado. Requerimento n° 56.
ressalva. O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- sidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, o Requerimento
na) - Deputado, o último a falar foi o nobre Deputado n° 56 requer que sejam convocados, na qualidade de
autor do relatório. Quando ele incluiu na matéria, en- testemunhas, os diretores das empresas distribuido-
tão já foi votado. ras, PETROESPECIE, TRE Balança e DISLUB. A jus-

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Obri- tificativa é no sentido de que esse convite tem por fi-
gado, Presidente. nalidade ouvir os dirigentes das distribuidoras, pois

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- conforme relatório do Sr. Joseval A. Augusto, Presi-
na) - Nada. Passando para o Requerimento n° 55, no- dente do SINDlCOM, de Pernambuco, na 6a reunião
bre Deputado Eduardo Cunha. desta Comissão, os mesmos conseguiram liminares

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr. na Justiça para o não-pagamento da CIDE, mas não
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o presente reque- chegaram a usá-Ias. Por isso gostaria de contar com es-
rimento visa buscar junto àsempresas que forneçam c1arecimentos referentes ao fato, pois ninguém solicita
solventes as cópias das notas fiscais de venda nos úl- liminar para não usá-Ia. Ao mesmo tempo, gostaria de
timos 5 anos, com resumo de volume por empresa, colocar aqui que não concordo com o companheiro Ri-
assim como as cópias de todas as liminares obtidas cardo Barros, na hora em que diz que nesse momento,
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não no momento, mas que não deveríamos estar cha
mando aqui para escutaros empresários de distribuido
ras. Emoutras reuniões que tivemos aqui na CPI, vários
sindicatos estavam presentes e a todo o momento esta
vam nos pedindo para que dessem nomes. E na hora
em que foram dados os nomes, agente ficar nessa situ
ação de não convocar essas pessoas~ e é importante a
convocação justamente para que possamos saber real
mente como é que funciona esse processo das limina
res, realmente o que está acontecendo, até para que
posteriormente, tendo alguns objetivos, ou seja, dentro
do processo que temos algum tipo de prova, possamos
amanhã quebraro sigilo bancáriO, o sigilo telefônico e,
aí sim, montar um processo que dê condições de ter
mos provas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Passemos para a discussão. Nenhum Deputado
inscrito. Vamos passar para a votação. Os Deputados
que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Está aprovado o nobre requerimento. Nobre Depu
tado Sandro Matos, Requerimento na 57.

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, o Requerimento n° 57 solici
ta que seja convocado na qualidade de testemunha o
responsiwel pelo Escritório de Advocacia Monteiro e
Filho, de Pernambuco. Conforme relato também do
Sr. Joseval A. Augusto, Presidente da SINDICOM, na
68 reunião desta Comissão, o mesmo informou que o
Escritório Monteiro e Filho se especializou em conse
guir liminares na Justiça para o não-pagamento da
CIDE e que na maioria das vezes essas liminares
eram déoutro$ Estados. Por isso, gostaríamos de
contar com esclarecimentos Com relação ao assunto.

OSA. PRESIDENTE (Deputado CarlOS Santa
na) - Em .discussão. Nenhum deputado inscrito.
Aqueles •. Deputad?s que concordam. permaneçam
como estão. (Pausa.) Está aprovado. O Deputado
Bassuma não se encontra.

O· SR. DEPUTADO .DANIEL ALMEIDA -'- Sr.
Presidente, pela ordem. O Deputado Bassuma me
pediu que subscrevesse os 2 requerimentos dele, se
a Mesa permitir.

OSR.PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado Daniel, Requerimento nO 58.

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - O Re
querimento n° 58, Sr. Presidente, solicita cópias de
notasfisçaisdos postos de combustíveis de Salvador
no período de1 Ode abril a 20 de maio deste éno. Foi
exatamente nesteperíodo que houve uma anunciada
redução de preços nas refinarias e não se verificou
qualquer redução de preços na revenda. E, portanto,

solicita-se a apresentação das notas para verificar se
houve algumé manobra, alguma movimentação, do
ponto de vista da cartelização para que se obtivesse
lucro além daquilo que é o lucro justo, necessário
para a atividade dos postos de revenda.

O SR. PRESIDENTE. (Deputado Carlos Santa
na) - Em discussão a météria. Nenhum Deputado ins
crito. Aqueles Deputados que concordam· permane
çam como estão. (Pausa.) Está aprovada a matéria.
Deputado Daniel, o próximo é o nO 59 do requerimen
to do Deputado Bassuma.

O SR. DEPUTADO DANIEL· ALMEIDA- Sr.
Presidente, no último dia 29 foi convidado o Sr. Rogé
rio Almeida Manso, Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS. Ele foi convidado e não compareceu a
esta Comissão. O requerimento é no sentido de con
vocá-lo é comparecer à Comissão, já que não foi, até
onde sei, prestado qualquer esclarecimento a respei
to da sua ausêncià'.

O SR. PRESIDENTE (Deputédo Carlos Santa
na) - Quero inform~r aos nobres pares que no dia 24
o Diretor Rogéri?Mallso.está convOCédo a vir a esta
Comissão, porque na semana que vem nós não te
mos nenhum plenário..Iria.ser o primeiro da semana
que vem, mas cOrno não temos nenhum plenário, en
tão vai ser o primeiro da próxima semana, no dia 24.
Já foi convocado.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, acho. que se faz necessário. Acho que já ti
vemos vários requerimentos, eUécho que esse diretor
não está levando a sério. Primeiro que nós Já não enten
demos porque e.lecontinua ainda diretor, Já que é uma
praxe mudar umGoverno e mudar a diretoria ele estatal.
Esse é o único diretor que ficoU. Parese que ele está se
escondenclo, nãoclesta Comissão, mas desta çasa, em
todas asComissõ~semqueeleé.charnaclo.Está mar
cada a audiênqia, então, não é Sr. Presidente?

O SR.PRESIOENTE (Deputado .Ca.rlos Santa
na) - Está marc~ela, dia 24, às 14h30min.

O SR. DI;PUTAD() DANIEL ALMEIDA- Mas,
Sr. Presidente. dia24, Sr.President7,pelo menos no
Nordeste é um períoelo (je feriado, de festa. O Con
gresso elificilmente funcionaráadequ~damente no dia
24. Olha aí, os nordestinos todos estão protestando,
porque dia24 é quase um feriado nacional, em fun
ção do forró que acontece em to?ooNor<ieste. Então,
seria um privilégio convidá~lo exatamente num dia em
que muita gente dificilmente estará acompanhando
os trabçllhos da. Comissão.

O. SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não é brincando, tenho o maior respeito. Nós
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vamos tentar ajustar todos os nossos interesses e as datória, utilizando-se de recursos do próprio contribuin-
nossas culturas e as nossas religiões, porque cada te, vendendo na prática gasolina mais cara como se
um de nós tem um pouco disso. Nós vamos tentar. fosse mais barata. Já que o dinheiro sai dos cofres pú-
Como essa é uma audiência que todos têm interesse, blicos, há uma suspeita grave de que os supermerca-
vamos tentar trabalhar para um data que a grande dos estejam se creditando de ICMS em porcentagens
maioria dos Deputados estejam presentes, ou dia se- inclusive diferenciadas. Então, diante disso, como é
guinte, no dia 25. Os nordestinos, aí... um problema estruturante do mercado de combustí-

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA-Questão veis, nós entendemos necessária essa convocação
de ordem, Presidente. para que eles possam explicar à Comissão os volu-

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Questão de mes de compensação tributária que são feitos e tam-
ordem, Sr. Presidente. bém a base, principalmente em cada um dos Esta-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- dos, onde eles atuam em que se fundamenta essa
na) - Deputado André Luiz. compensação. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Ele está O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
sendo convidado ou convocado agora? na) _ Em discussão. Não tendo nenhum Deputado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- inscrito, passo à votação. OsDeputados que concor-
na) - Convocado. dam permaneçam como estão. (Pausa.) Está aprova-

o SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Mas Sr. Pre- do. Deputado Bispo Vanderval. O 20 já está aprovado,
sidente, se ele não comparecer, V.Exa. vai convocar que está adendado ao do Deputado Zica. O Deputado
debaixo de vara, não é? João Caldas não se encontra. Passo a Presidência ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- nobre Deputado André Luiz, enquanto defendo meu
na) - Debaixo de vara. Requerimento n° 65.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - O SR. PRESIDENTE (Deputado André Luiz) - O
Sr. Presidente, pela ordem. próximo requerimento é da lavra do Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- Deputado Carlos Santana: Requerimento nO 65, que
na) - Deputado José Carlos. requer seja convidado a participar de audiência Publi-

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO -Sr. Presiden- ca o Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, Secretário da
te, eu quero fazer um adendo ao requerimento, pedin- Receita Federal.
do a mudança da data da vinda desse senhor a depor O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA _ Que-

para 25 ou 26. ria o apoiamento dos nobres Parlamentares presentes
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- nesta Comissão, que é importante ouvirmos a Receita

na) - Dia 25. Federal. A Receita Federal vem fazendo um trabalho no
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Brasil todo, de todos os levantamentos, e tenho especial

Pronto, 25 está bom. preocupação com essas empresas que sumiram do
OSA. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- mercado, empresas que ganharam liminares e, depois

na) - Dia 25. Dá para todo mundo dançar o forró gos- de 3 meses, sumiram. O cofre público não teve o dinhei-
toso. Os Deputados que concordam com o requeri- ro, a PETROBRAS teve de arcar com toda a questão tri-
mento permaneçam como se acham. (Pausa.) Está butária, porque essas empresas sumiram. Então, a Re-
aprovado. Luciano Zica, nobre Deputado, Requeri- ceita vem para nos dar um diagnóstico do que está

mento nO 60. acontecendo em todo o Brasil e, ao mesmo tempo, falar
O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi- um pouco dessas empresas: Quem são os donos des-

dente, o Requerimento n° 60 foi apresentado num dia sas empresas? Por que essas empresas sumiram?
em que as grandes redes de supermercado apresen- Gostaria do apoiamento dos nobres Deputados para
taram ao País propaganda milionária nas páginas dos

ouvirmos a Receita Federal.
jornais, anunciando uma efetiva redução de preços O SR. PRESIDENTE (Deputado André Luiz) _
nos combustíveis nos postos de supermercados. O
que ocorre é que, embora, em princípio, não sejaile- Em discussão a matéria. Não havendo quem queira
gal a compensação dos créditos de ICMS, há fortes discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os Srs.
denúncias e fortes evidências de que os supermerca- Deputados que aprovam permaneçam como estão.
dos estejam fazendo primeiro uma concorrência pre- (Pausa.) Aprovado. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- - PETROBRAS, Manguinhos e Ipiranga - em conjun-
na) - Próximo requerimento, n° 66, do nobre Depu- to, em audiência Publica, e que V.Exa. pudesse tam-
tado André Luiz. bém aditar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Sr. Presi- nal, que foi relevante a participação da Procurado-
dente, gostaria de saber· dessa Presidência se o ria-Geral da Fazenda Nacional neste debate, e eu te-
Deputado André Luiz poderia discutir os 2 requeri- nho certeza de que esta CPI vai ganhar muito no seu
mentos, e a gente pudesse votar os 2~ porque são 2 conteúdo com um debate semelhante ao que foi fe~o
diretores de refinarias distintas, mas é o mesmo as- da evasão fiscal, que, sem a dimensão desta CPI,
sunto. Se poderia defender os dois, e nós votaríamos sem o poder de convocar desta CPI, enfim, e até sem
os 2 de uma vez só. a importância Publica desta CPI, ela agrupou muitas

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presi- informações, que, ql.lando vierem ao seio desta CPI,
dente, tivemos a oportunidade de receber o Diretor vão contribuir muito para o relat6rio e para as ações
Administrativo da Refinaria de Manguinhos, Sr. Mar- que esta CPI vai tomar.
cos Vasconcelos, e o Diretor Comercial da Refinaria O. SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
de Manguinhos, Sr. Luiz Henrique Sanches. E foi mui- na) - Nobre Deputado André Luiz.
to proveitoso na Subcomissão de Evasão Fiscal. Gos- O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presi-
taria de que eles viessem, eles se propuseram a vir, dente, então, voltando atrás, ao Requer~mento de n°
se os convidássemos, para que pudessem trazer mui- 68, eu pediria para que constasse, então, para que
tos subsídios para esta Comissão Parlamentar de pudéssemos aprová-lo, convidando, em audiência
Inquérito. Por esse motivo, faço este requerimento. Publica, a Diretora Jurídica da Ipiranga Petróleo.
Tenho certeza absoluta de que os Deputados e as O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - A
Deputadas aqui presentes irão gostar das colocações PETROBRAS também.
tais como eles as desempenharam na Subcomissão. O SR. DEPUTADO· ANDRÉ LUIZ - E a

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Para PETROBRAS também.
discutir, Sr. Presidente; fazer uma proposição. O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - E, se

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa~ V.Exa. entender,a Procuradoria da Fazenda, qúe eu
na) - Deputado Eduardo Cunha. acho que é relevante também.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Como O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
Presidente da Subcomissão, tivemos a oportunidade, na) - Quero só P9hderar, mais como um auxílio, que
como bem disse o nobre Deputado André Luiz, de nós tivemos uma experiência negativa de muitos pa-
participar de uma audiência Publica em que estavam lestrantes e nós poderemos entrar num horário que é
presentes á Refinaria de Manguinhos, a Refinaria Ipi- um horário de sessão ordinária e prejudicar. Estou só
ranga,. a PETROBRAS, além da Procuradoria-Geral ponderando que, se .agentecolocar muitos depoen-
da Fazenda NaciOhal e a Advocacia-Geral da União. tes aqui, depois a gente vai .ter problema na questão
Esse debate foi quinta-feirada semana passada e foi do horário epoderemos ter alguma dificuldade. Só se
realmenternuitoproveitoso. Há um requerimento que a gente mudar o horário para de manhã.
pulamos, da lavra do Deputado João Caldas, que se- O SR. DEPUTADO EDUARDO CIUNHA - Sr.
ria anterior aeste,eque também fazia menção a con- Presidente, só como colaboração com V.Exa, no caSo
vite para participação de audiência Publica ao Dire- da Subcomissão, nós demos 10 minutos para cada
tor-Presidente de Manguinhos e de Ipiranga. A minha um fazer. uma exposição inicial, e foi.o suficiente. E,
sugestão, seo nobre Deputado André Luiz acolhes- com os debates que foram feitos, praticamente os 3
se, e V.Exa. e o Plenário também, é que convidásse- primeiros debatedoresesgofaram as séries de per-
mos para audiência Publica as 3 refinarias do País, guntas, e satisfez.. Pela experiência que nós tivemos,
porque até ficou muito claro naquela audiência Publi- nós entendemos que é possível. Mas, se V.Exa. qui-
ca, Sr. Presidente, que a PETROBRAS vende por li- ser só as refinarias, também, nenhum obstáculo. Mas,
minar, quando as outras refinarias não vendem, por~ inclusive, a Procuradoria da.Faz~nda falou sobre a
que entendem que são os contribuintes. Então, há ação, a famosa ação da ESSO de PIS/COFINS, em
uma situação de conflito, até de atuação. Então, ouvir que a E$SO lesou em mais de um bilhão e meio os
isoladamente talvez não dê para este Plenário a di- cofres públicos.
mensão que nós tivemos na Subcomissão. Então, a O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Um bilhão e
minha proposição é que sejam ouvidas as3 refinarias oitocentos.
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o SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - E até
declarou que houve realmente, não houve contesta
ção, houve perda de prazo da Fazenda Nacional, que
ela entrou com ação rescisória e já perdeu em segun
do grau a rescisória. Já está no recurso especial do
terceiro grau. Então, há situações que, talvez, no con
junto dos interesses, pudessem ser importantes. Por
isso que estou só fazendo essa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre...

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Então, eu
mantenho, Sr. Presidente, o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Com a convocação dos quatro?

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - Em discussão. (Pausa.) Não tem ninguém para
discutir. Os nobres Deputados que concordam per
maneçam como estão. (Pausa.) Então, está aprova
do. Então, estão aprovados o 66 e o 67, com osadita
mentos. O 75, nobre Deputado Nelson Bornier.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu acho que os
Requerimentos 75, 76 e 77 são uma coisa só. Eu só
quis realmente colocar separadamente... Primeiro, o
que nós estamos solicitando é que sejam requeridos
às juntas comerciais de cada Estado aquelas firmas
limitadas, no caso, os contratos sociais e alterações
contratuais. No caso da S/A ou companhias, a GO, a
GE e demais atas; das empresas filiadas ao
SINDICOM, que estão aí relacionadas, são 12 errpre
sas. Da mesma forma, o Requerimento 76, das 243 em
presas autorizadas a funcionar pela Agência Nacional
de Petróleo, que são as distribuidoras. E também o Re
querimento 77, da mesma forma, as 701 empresas da
TRR, Transportadores e Revendedores Retalhistas. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, isso se faz necessário por
que têm pairado várias dúvidas no sentido de que al
guns diretores possam ter algum envolvimento com es
sas empresas distribuidoras. Eu acho que é de suma
importância que essas documentações cheguem a es
sas juntas comerciais até para que a gente possa fazer
esses cruzamentos. De forma que os Requerimentos
75, 76 e 77 têm a mesma finalidade, apenas com ativi
dades, uma do grupo do SINDICOM, os filiados; outras,
as distribuidoras autorizadas pela ANP; as outras das
TRA. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Em discussão. Não tendo nenhum Deputado
inscrito, passo à votação em bloco dos Requerimen
tos 75,76 e 77, do nobre Deputado Nelson Bornier.

Os Deputados que concordam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Deputado Marcus Vi
cente. (Pausa.) Deputado Jaime Martins. (Pausa.) Va
mos trabalhar um pouquinho.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Estou
trabalhando, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Requerimento n° 14.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Concedido.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - V.
Exa. está saltando os Requerimentos 82, 83, 84, 85,
86 e 87.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana)
- São todos do Deputado Marcus Vicente. Eles estão...

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Eu
subscrevi junto com o Deputado Marcus Vicente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Então, vamos retornar. Deputado Jaime Martins
depois. Está assinado junto? Então, vamos lá. Reque
rimento 82.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Re
quer à PETROBRAS relação de distribuidoras de
combustíveis que têm descontos diretos ou indiretos
na aquisição de combustível, contendo percentual
dos mesmos mês a mês, por distribuidora, nos últi
mos 24 meses. Justificativa: o presente requerimento
pretende averiguar possível descumprimento da le
gislação vigente e indício de tráfico de influência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Em discussão. Não tendo nenhum Deputado
inscrito para discutir, passo à votação. Os Deputados
que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Está aprovado. Requerimento 83.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Re
quer ao CONFAl, Ministério da Fazenda, o envio de
informações explicativas da elevada diferença entre o
valor efetivamente praticado nas bombas de combus
tíveis dos postos revendedores e os preços obtidos,
aplicando as margens dos lucros estipulados pelos
Estados - entre aspas ~ "Pauta". Justificativa: objeti
vando verificar possíveis coincidências entre atendi
mento às medidas judiciais para não retenção de im
postos nas vendas para as distribuidoras, considera
mos imprescindível a obtenção dessas informações
para andamento dos trabalhos desta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Em discussão. Nobre Deputado Luciano lica.

----"-" -- '-- "-."'----,-"'---,'-- "----"--,'------'"---
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o SR DEPUTADO LUCIANO ZICA- Sr. Presi
dente, eu gostaria de cumprimentar o Deputado Mar
cus Vicente e os demais signatários desse requeri
mento pela iniciativa, já que essa tem sido uma das
manobras mais cotidianas dos Estados no sentido de
aumentar a receita em cima de um vaior virtual de co
mercialização.·E isso agrava na medida em que é um
dos principais instrumentos que propiciam aos super
mercados fazerem um crédito tributário maior do que
efetivamente pagam. E as grandes redes principal
mente recorrem ao Judiciário, mesmo quando não
são supermercados que têm como fazer a compensa
çãodo crédito tributário, e acaba que o cidadão paga
o imposto,· o Estado não recebe e alguns esperta
1hões se apropriam desse dinheiro. Então, acho extre
mamente importante. Nesse sentido, gostaria de in
formarqueo PLP nO 20, Projetode Lei Complementar
deautoria doDeputado EliseuHesende, aprovado na
Comissãode Finanças e Tributação, é.COm urgência
noplenário da Câmara dosDeputados, pretende cor
rigir. essa distorção, estabelecendo I.flna base de cál
culonacional, que poderá, mediante alíquotadiferen
ciada, de uma alíquota diferentedaatual, estabelecer
que a incidência da alíquota do ICMS se dê sobre o
valordecusto noprodutor ou no importador, acresci
do dovalor relativo àCIDE, PIS, COFINS. Aí teríamos
elntodoo Brasil alíquota única, .. conf()rme prevê a
Emenda nO 33,e com uma base de cálculo única, eli
minadas as margens de manobras que usurpam o
consumidor e estimulam a fraude. Então, parabéns e
rríeuapoi()a ésse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Não tendo mais nenhUm Deputado inscrito, pas
so á votação. Os Deputados que corcordam perma"
neçam como estão. (Pausa.) Está aprovado.

Héqüerimentono84.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Re

quer à Pre$idência da PETROBRAS relação das no
tas fiscais ~mitida~pelaRefinaria de Manguinhos, re
ferenteàs taxas de armazenagem ou similar cobra
das de cada distribuidora de combustível nos últimos
24 meses. Justificativa: objetivando verificar possíveis
coincidênci~s ~ntreatendimento às medidas judiciais
para não-retenção eje impostos nas vendas, para as
referidas distribUidoras, consideramos impreseindível
a obtençãO deSSa$ informações para andamento dos
trabalhosdéSta C~L

OS.R~ DEPUTADO LUCIANO ZICA __ Sr. Presi
dente,··pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado. Carlos Santa
na) - Deputado Luciano Zica e, depois, Deputado
Eduardo Cunha.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, na minha opinião, a intenção do requerimento
é importante. No entanto, e.la tem o endereço errado.
O Presidente da PETROBRAS não tem acesso à Re
finaria de Manguinhos, que é privada. É propriedade
da Empresa Repsol- Repsol é espanhola -, com um
associado brasileiro. Então, o requerimento tem que
ser dirigido...

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES 
.. .também de pauta o Requerimento 86/03.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) -I:: o 85. Requerimento 85.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Re
quer à Presidência da PETROBRAS Petróleo S/Ao
volume de venda de combustíveis realizado ás distri
buidoras Shell, Esso, Texaco, Ipiranga, em sua filial
de Campos, Hiode Janeiro, indicando v()lume e fatu
ramento mensais dos últimos 24 meses. Justificativa:
as informações supracitadas são imprescindíveis
para averiguação de possível evasão fiscaL

O SR. PRESIDEN"i"E (Deputado Carlos $anta
na) - Em discussão. Não tendo mais nenhum Deputado
inscrito, passo á votação. Os nobres Deputados que
concordam permaneçam como estão. (Pausa.) Está
aprovado. Oitenta e sete.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Re
quer á PresidênCia da Shell, Texaco, Esso, Ipiranga e
BR Distribuidora vendas feitas para consumidores fina
is, através da filial de Campos, Rio de Janeiro, indicando
o volume e faturamento mensais nos últimos 24 meses.
Justificativa: as informações supraCitadas são impres
Cindíveisparaaveriguação de possível evasão fiscal.

o SR. PRESIDENTE <peputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado Eduardo Cunha, para discutir.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr.
Presidente, não ~ propriamente discutir. Queria aden
dar, além dessas empresas que ele citou, a Chebabe
Distribuidora, que é uma empresa que t,em tradicio
nalmente lá emCampos. Já que há um objetivo de ve
rificação do comércio em Campos, não sepoderia de
ixar de verificar também a emptesa que mais vende
em Campos. Só para ~ssafinalidade.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - De
acordo.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Alexandre Santos.



43384 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

o SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, era exatamente nessa linha de condu
ta para que possamos verificar no todo. E com essa
colocação do Deputado Eduardo Cunha, se o nobre
proponente assim o desejar, acho que seria de muito
boa valia para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - De
acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - De acordo? Passamosà votação. Os Parlamen
tares que concordam com o requerimentopermane
çam como estão. (Pausa.) Está aprovado. Volta o 14.
Deputado Jaime Martins.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS- Sr. Presi
dente, o Requerimento n° 14 solicita ou requer que se
jam convocados os Presidentes dos Sindicatos dos Dis
tribuidores de Combustíveis para prestarem esclareci
mentos a esta Comissão sobre operações do setor de
combustíveis relacionadas à sonegação de tributos, à
máfia dos combustíveis, à adulteração e à suposta in
dústria de liminares. Nominamos aqui, Sr. Presidente, o
Presidente da FECOMBUSTíVEIS, Luiz Gil Siulffo Pe
reira, bem como os Presidentes do SINDICOM Nacio
nal, do SINDICOM do Rio de Janeiro, do SINDICOM do
Paraná, do· SINCOPETRO de São Paulo,do
MINASPETRO, que é o Sindicato de Combustíveis de
Minas Gerais, da REGAp, da ARCOM e da
BRASILCOM. Salvo se já tiver sido feita em outros re
querimentos, Sr. Presidente, solicitamos essa aprova
ção por acharmos fundamental para o bom desenvolvi
mento dos trabalhos da nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Queria informar ao nobre Deputado que o seu
primeiro requerimento, o n° 14, todos esses expoen
tes já vieram à nossa Comissão e já expressaram
toda a declaração. O Requerimento 15 do nobre
Deputado, só não teve aqui presente conosco o Para
ná, Bahia, SINCOPETRO de São Paulo, que não es
teve presente, MINASPETRO...

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS- Normal
mente aqueles que já foram convocados ou aqueles
que já estiveram são retirados. O requerimento está
prejudicado, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Então, queria que o nobre Deputado apresen
tasse um outro requerimento.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS- Ressal
vando apenas os faltantes, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - É, ressalvando.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Ok.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - Então, vamos passar para o Requerimento 15.
Deputado Jaime.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS-Sr. Presi
dente, o Requerimento de n° 15 solicita que sejam con
vocados os Promotores de Justiça César Luís Paiva, da
Bahia, e Miguel Sogaiar, do Paraná, para prestarem es
clarecimentos sobre as investigações que estão sendo
realizadas a respeito de operações no setor de combus
tíveis, relacionadas à sonegação de tributos, suposta
máfia de adulteração de combustíveis e ainda a indús
tria de liminares. Nos termos regimentais, Sr. Presiden
te, achamos importante a convocação dessas autorida
des, no sentido de trazer esclarecimentos das ações e
trabalhos que realizam nas suas comarcas, no que se
refere às investigações que possam trazer esclareci
mentos à nossa Comissão.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana)
- Em discussão. Não tendo nenhum Deputado inscr~o,

passo à votação. Os Deputados que concordam perma
neçam como estão. (Pausa.) Está aprovado. (Pausa.)
Está suspenso o requerimento dos Deputados Dr. Evilá
sio, João Caldas... (Pausa.) Sessenta e três, do João
Caldas, suspenso. Sessenta e quatro, suspenso. Quero
informar que amanhã a audiência será com o delegado
da Polícia Federal que investigou várias ações nos por
tos brasileiros, que é um outro viés que é a questão do
óleo diesel. Então, é importante nós estarmos aqui
amanhã. E quero convidar os nobres Parlamentares
para terça-feira que vem, às 14h30min, uma reunião in
formai na Secretaria ou na Comissão de Agricultura ou
na Comissão de Transportes.

Está encerrada a sessão.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO

SETOR DE COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS
COM A SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE

LIMINARES (CPI - COMBUSTíVEIS)

51 a Legislatura - 4a Sessão Legislativa

Ata da 11a Reunião Ordinária (Audiência Publi
ca), realizada em 11 de junho de 2003.

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e
três, às quatorze horas e cinqüenta e seis minutos, no
Plenário 13 do Anexo I! da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito com
a finalidade de investigar operações no setor de com
bustíveis, relacionadas com a sonegação dos tribu-
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OBSERVAÇÕES

Há intervenção inaudível.
Há falha na gravação.
Há exibição de imagens.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu
nião. Ordem do Dia. A presente reunião destina-se a
audiência Publica com a presençado Sr. Cláudio No
gueira, Delegado da Polícia Federal . Esclareço aos
Deputados e. aos convidados que esta reunião está
sendo gravada para posterior transmissão. Solicito a
todos que fale ao microfone, para efeito de identifica
ção junto à Taquigrafia. Regimentalmente, o convida
do não poderá ser aparteado. Finda a exposição, da
remos início à interpelação. Os Srs. Deputados que
desejam interpelar o convidado deverão se inscrever
junto à Secretaria. Convido para tomar assento à
mesa o Sr. Cláudio Nogueira, que disporá de 20 minu
tos para sua exposição.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Boa tarde a to
dos. Eu vim aqui a convite da CPI tentar mostrar um
trabalho que foi realizado dois anos atrás e que, de al
guma forma, tem ligação com o que está sendo inves
tigado hoje pela CPI. Infelizmente, a gente sabe que
uma das característica do crime organizado é o envol
vimento de pessoas do Poder Público nas organiza
ções. Isso agente tem identificado com uma certa fa
cilidade e tentado, de alguma forma, reprimir essas
práticas. Então, eu queria só dizer para vocês que
esse trabalho tem alguma semelhança com o que
está sendo· investigado hoje. Mas, infelizmente, a in
vestigação nossa que está em curso, ela ainda está
em uma fase inicial que, por questões da segurança
da investigação, não vai poder ser mostrada neste
momento. Nós vamos mostrar apenas o que já se rea
lizou. (Pausa.) Essa operação iniciou no sentido de
ooibir a prática de desvio de combustível que ocorria
nos portos brasileiros. Certo? Bom, aqui a gente de
monstra num quadro as característica do crime orga
nizado e oomo elas se enquadram no caso em ques-

DEPARTAMi=NTO DE TAQUIGRAFIA,
REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL
TRANSCRiÇÃO IPSIS VERBIS

CPI - COMBUSTIVEIS

EVENTO: Audiência Publica
N°: 0763/03
DATA: 11/06/03

tos, máfia, adulteração e suposta indústria de limina- INíCIO: 14h56min
res (CPI- Combustíveis), com a presença dos Se- TÉRMINO: 16h25min
nhores Deputados Carlos Santana - Presidente; Pau- DURAÇÃO: 01 h29min
lo Rubem Santiago e José Borba - Vice-Presidentes; TEMPO DE GRAVAÇÃO: 01h29min
Carlos Melles - Relator; André Luiz, Bassuma, Daniel PÁGINAS: 22
Almeida, Dilceu Sperafico, Dr. Evilásio, Eduardo Go- QUARTOS: 18
mes, Eliseu Padilha, Iris Simões, Jaime Martins, João REVISÃO: Veiga
Caldas, José Carlos Araújo, Luciano Zica, Paes Lan- CONCATENAÇÃO: Graça
dim, Professor Irapuan Teixeira, Rafael Guerra, Ricar- DEPOENTE/CONVIDADO _ QUALIFICAÇÃO
do Barros e Rogério Silva - Titulares; Alexandre San-
tos, Edison Andrino, Eduardo Cunha, IIdeu Araujo, CLÁUDIO NOGUEIRA - Delegado da Polícia
José Divino, Marcos Abramo, Nelson Bornier e Rogé- Federal.
rio Teófilo - Suplentes. Não compareceram os Depu- SUMÁRIO: Tomada de depoimento.
tados Marcus Vicente, Pompeo de Mattos e Rose de
Freitas. ABERTURA - O Senhor Presidente, Depu
tado Carlos Santana, declaroú abertos os trabalhos.
ORDEM DO DIA - Audiência Publica com a presença
do Doutor Cláudio Nogueira, Dele~ado de Polícia Fe
deral. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
convidado, que fez sua exposição acompanhada de
projeção de vídeo sobre o trabalho da Polícia Federal
no combate à máfia dos combustíveis. O Presidente
passou a palavra, para inquirição do expositor, aos
Deputados: Dr. Evilásio, José Carlos Araújo, Paulo
Rubem Santiago, Bassuma, Luciano Zica, Nelson
Bornier, Alexandre Santos, Paes Landim, Eduardo
Gomes e EdisonAndrino. Ao final das interpelações o
Senhor Presidente franqueou a palavra ao convidado
p~ra suas considerações finais. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, àsdezes
seis horas .e vinte e. cinco minutos, antes convocando
r~união deaudiênçia Publica para0 próximo dia doze
dejunho, quinta-feira~às dez horas, coma presença
do Senhor Dani.el Krepel Goldberg, Secretário de Di
reito Econômico do Ministério da Justiça. O inteiro
teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas,
após serem decodificadas, farão parte deste docu
mento. E, para constar, eu, , Ivete Maria Galdinodos
Santos, Secretária, lavrei a presente.Ata, que, lida e
aproVada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Carlos Santana, e encaminhada à Publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.
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tão. Todas essas características estão pautadas
numa associação permanente para a prática de cri
mes. Com a investigação em si, nós tentamos alcan
çar os objetivos .do tempo dessa atividade criminosa,
descobrir diversos crimes, inclusive vários homicídios
ocorridos, como se verá mais na frente, a lavagem de
dinheiro, que é bem peculiar no caso, e, enfim, todos
esses objetivos aí a serem alcançados. Para tanto, a
gente montou uma força tarefa e contamos comapoio
da Receita Federal e com a PETROBRAS, porque,
boa parte do que estava ocorrendo manchavatam
bém a imagem da instituição PETROBRAS, que nos
deu apoio total para que ocorresse a operação. Aqui
nós vamos mostrar algumas das modalidades de fra
ude que ocorriam no desvio de combustível. A
PETROBRAS, através do terminal, refinaria Duque
de Caxias, exporta óleo dos tipos diesel e pesado,
para o abastecimento dos navios que estão aporta
dos no País, em especial na Baía de Guanabara.
Empresas como a São Miguel e a ODIN eram respon
sáveis, eram as empresasterceirizadas pela
PETROBRAS para esse transporte. Só que parte
desse óleo que abastece os navios é desviado atra
vés de barcaças de empresas que têm como objetivo
simplesmente retirar o eslup, que é o óleo sujo dos
navios, porque o navio, quando faz o percurso trans
continental, ele armazena uma quantidade enorme
de óleo inservível. Esse óleo inservível, muitas das
vezes é usado para alimentação de caldeiras, é ven
dido a preço ínfimo, e existem empresas especializa
das contratadas pela PETROBRAS para fazer esse
trabalho de limpeza dos porões do navio. Só que nós
detectamos que parte dessas barcaças, balsas usa
das para a retirada do eslup, na realidade teriam fun
dos falsos para a retirada de óleo bom e que esse
óleo voltava ao mercado dentro de postos de combus
tíveis, distribuidoras e tudo o mais. O que vem bater
com a investigação dos senhores. Como está mos
trando ali, diversas mortes ocorreram em virtude dis
so, porque a máfia... Uma das características do cri
me organizado é a compartimentação e não deixar
que novas pessoas entrem na estrutura do crime. E
aqueles que porventura chegarem a entrar ou vão ter
que aceitar as condições ou vã ser retirados de forma
trágica, como ocorreu em várias ocasiões. Nós detec
tamos vários receptadores desse óleo, que vai ser
mostrado mais à frente. Parte desse óleo, como eu
disse, era para alimentação de caldeiras de indústrias
e outra parte - porque existem, no caso em tela, duas
modalidades de óleo, eram para postos, transporta
doras, enfim, e distribuidoras de combustíveis. Aí a
gente detectou, com certeza, a participação de inte
grantes do Poder Público em todas as esferas. Essa
aí é mais uma modalidade de fraude, em que muitas
das vezes o combustível que chega ao País ainda
dentro dos navios é bombeado algumas das vezes

com o conhecimento do comandante do navio ou do
chefe da casa de máquinas, outras vezes eles são lu
dibriados. Mas nos países onde a renda per capita é
menor, é muito comum que esses comandantes ven
dam parte desse combustível que eles economizam
nas viagens. Nós detectamos, até em conversas com
pessoas envolvidas na situação, que é muito comum
nesses navios aproveitarem as correntes marítimas
para economizar o óleo. E esse óleo que é bombeado
aqui,quando do abastecimento, retirado, o navio mui
tas das vezes viaja com aquela carga limitada, e já
aconteceu de navios ficarem parados em alto mar por
falta de combustível. Então, ele é reintroduzido ou in
troduzido no território nacional. Ele é transportado
também através dessas barcaças. Detectamos al
guns dos receptadores desse combustível. Bom, aí é
outra modalidade, como eu tinha falado anteriormen
te, seria a retirada do óleo residual, o sludge ou es
lup, como eles chamam, e que utilizam de fundos fal
sos em barcaças onde tiram não só o óleo residual,
mas também o óleo bom. E esse óleo nós tentamos
detectar pontos. onde ele pudesse ser depositado
esse óleo, mas descobrimos que ele é pulverizado ra
pidamente entre navios, em pequenas embarcações
e distribuidoras que ficam no entorno. Bom, são nego
ciados para a alimentação de caldeiras, como eu dis
se, no caso do óleo inservível. Só que o óleo inserví
vel na época custava 7 centavos, enquanto o outro
era 70 centavos. E um era vendido pelo outro, inclusi
ve com fraude nas notas fiscais de transporte desse
combustível. Nós apreendemos vários caminhões, na
ocasião, transportando o óleo bom como se fosse o
óleo inservível. Aí tinha que tentar o áudio, porque é
importante essa parte. Essa entrevista é de um dos
investigados que, infelizmente, morreu violentamen
te, mesmo estando sob proteção testemunhal da Polí
cia Civil. A própria entrevista que ele concedeu, pou
cos dias antes do falecimento dele, é bastante escla
recedora a respeito de todo o esquema. Está havendo
um problema no áudio.

(Intervenção inaudível.)
O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Foi paulada. Foi

lesão corporal violenta.
(Pausa prolongada.)
(Segue-se exibição de imagens.)
O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Bom, realmente

ele faleceu, vítima de espancamento. Estava sob a
proteção da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro
e saiu, sem ninguém ainda desvendar o motivo da sa
ída dele. Infelizmente, não nos propiciou a oportuni
dade de ouvi-lo em depoimento na investigação. Logo
em seguida, quando a gente ainda investigava toda
essa situação dessa máfia, nós chegamos a detectar
que a próxima vítima, que vai ser passada, era um
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dos mentores da maioria das mortes que ocorreram.
Infelizmente, os seguranças dele conseguiram detec
tar um agente, que trabalhavacomigo, que estava nas
proximidades de um dos depósitos dele. Então, nós
conseguimos desvencilhar a situação, mas a própria
máfia matou um dos seus capos da organização. É o
que nós vamos mostrar agora.

(Segue-se exibição de imagens.)
O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Bom, infeliz

mente a operação estava sendo mantida em sigilo,
mas o Delegado da Homicídios que apurava as mor
tes acabou delatando que a Polícia Federal estava fa
zendo uma investigação paralela, o que atrapalhou
substancialmente a investigação. Agora nós vamos
mostrar parte da nossa investigação, acompanhando
o movimento das saídas das balsas que tiravam o
óleo, muitas das vezes, o óleo inservível, mas tam
bém, junto com o Óleo inservíyel,o óleo bom, o óleo
que serve para abastecimento de indústrias. Isso
ocorreu na Baía de Guanabara, é só uma amostra da
nossa investigação, que filmamos. Acompanhamos
toda a movimentação das embarcações. Isso aí seria
um navio que pertenceria a umAlmirante reformado e
também um empresário fortíssimo, e agente tinha a
desconfiança de que esse navio seria utilizado algu
ma das vezes paré:\ aretirada desse óleo. As barcaças
passariam esse óleo para esse navio cargueiro e dali
ele seguiria para a região de São Paulo para o abas
tecimento das indústrias e das distribuidoras. Aí a fil
magem estáruim~ porque foi feita dentro do barco,
mas~eriaum dos pontosquenósidel1tificamos como
possível desvio potterra docombustível. Essas aí são
algumas dasbarcayas, SÓ para mostrar como funcio
na. Aíelas estão Vazias, mas elas carregam por volta
de 200, 300 toneladas de 61eo por vez. Aí seria um
pontoiond~ nós· investigamos· em que uma das .em
presas i eqvolvidas .teria sede. Aí. já é no terminal
RED.UQUE, a gente acompanhando abastecimento
legal.(Falh~ na gravação.lu.. mpstrando como que
funciona0 abastecimento legaL Aí seria umdos pal
cos dos acontecimentos, que éa l3aía de Guanabara,
mas ela não ocorre só no Rio de Janeiro, como os se
nhores verão mais ~Ja a frente. Aí na área da Baía
de Sepetiba, onde funciona o Porto de Sepetiba. Aí
nósicjentificamos. tambem. depósitos para onde era
desviado parte desseólElo na Baía de Todos os San
tos, em Salvador. Identificamos que o problema ocor
re em Vários portos do País, comoas senhores po
demver. A.íéuma pequena relação, não é taxativa,
dos hOmicídios relacionados à máfia do óleo. Todos
têm Ug<Slçãodireta .com empresas que participam no
ramo, Esse éum dos primeiros a ser identificado, era

sócio da empresa COMTROL, que era uma das in
vestigadas. E, por ter divergido dos sócios, acabou
morrendo. O outro, proprietário de outra empresa,
que tentou entrar no mercado, e, como era uma pedra
no sapato da organização, também morreu. Esse,
também sócio, foi retirado pelo grupo, matando. Esse
era sócio de outra empresa, que também fazia a reti
rada do eslup, e, na realidade, essa empresa era só
cia de alguma forma do pai do rapaz que deu a primei
ra entrevista, que também foi assassinado. Esses são
empregados da empresa L. Nolasco e que os corpos
foram encontrados dentro de .umaembarcação em
circunstâncias misteriosas. Esse.era marinheiro, tra
balhava em outra empresa que também participa do
esquema,.Elm Vitória, no Espírito Santo. Também de
forma absurda a morte dele. Um Oficia~ da Marinha
Mercante, .proprietário de outra empresa, que tentou
entrar no mercado e foi retirado, Policial civil, porque
nós dElteCíamos com bastante veemência a presença
nessa organização, seja por omissão ou mesmo por
segurança da estrutura organizacional criminosa, do
envolvimento de policiais,sElja civis, militares e .ate fe
derais também.. O outro oficial. Esse é o pai do rapaz
da primeira entrevista que morreu e imputaram, a po
lícia achou mais fácil na época, a Polícia Civil,. imputar
ao fi.lho amo~edo pai,. umavez queafilho era, infeliz
mente, drogad(), viciado e tinha. vários problemas.
Mas acredito veementemente que não foi o filho que
matou o pai, e.,$im,a organizélção criminosa. Outro
policial civU que também fazia parte.. Esslegerent~ foi
mortodef?Jma misteriosa ta.mbém.A viúva inclusive
alega gueo c?rpo foi encontrado dentro do carro dele
na Ponte Rio/Niterói, cqmo laudo médicq detectando
enfarto do miocárdio, o que a viúvé:lnão reconhece
como tal., inclusive pelas características do de cujus,
porque não apresentava Siinais de.i~qhaço, nada dis
so, oque é uma característica dé:lrtlorte por enfarto.
Esse é o rapazqueprestoua primeifaentrevista, que
morreu logo·depoisde..~star sobprote'~ãopolicial,

quando resolveu falar como funci?navaoesquema.
Esse era segurançade JoeINolasco,tarnbémtraba
IhavaJunto.na empresa. Outro segurança. Esses ho
mens não identificados foramfalado~ pelo própriopai
doVanilson q~eoseupróprio pai oteria matado..Esse
seria um testa-de-ferro. É outra característica do cri
me organizado, inclusive no que Os Senhores estão
investigando, a utilização de testas~dé~ferro.de em
presários no esquema.. É urna catactetí.stica funda
mentai no crime organizado autili:zaçãode laranjas,
testas~de-ferro. Esse era o presidente daÚnica escola
de. samba do.Hiode Janeiro que nªo era financiada
pelo jogodo bicho, mas, sim, pela máfia do óleo. Esse
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era o segurança dele que estava com ele. A maioria
dessas mortes ocorria através de motoqueiros e com
profissionais que tinham certeza do que estavam fa
zendo porque os tiros eram sempre certeiros. Como
falei anteriormente, esse rol aí não é taxativo. Existem
muito mais mortes do que as que nós relacionamos
aí, é apenas um exemplo para os senhores de como
funcionava. Isso aí foi a apreensão que nós fizemos.

(Segue-se exibição de imagem.)
O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - É um problema

que a gente detecta, não sei se hoje já acharam uma
solução para isso, mas não só para o depósito de óleo
desviado, mas de armas e narcotráfico, é esse proble
ma dos navios que ficam na Baía de Guanabara, es
ses navios do L10yd Brasileiro e outros, estão lá, navi
os fantasmas, que são utilizados aí pela rede de crimi
nosos, de todos os meios. Aí são apenas algumas fo
tografias da investigação, só para finalizar mesmo a
apresentação. Bom, eu gostaria de dizer aos senho
res que o que eu tenho detectado da investigação da
CPI, que acho que tem sido conduzida de uma forma
brilhante, apesar de não terem, de repente, o conhe
cimento técnico devido, mas a gente vê que está no
caminho certo e que, com certeza, o problema do
combustível hoje no País étão grave quanto o do nar
cotráfico. E afirmo também por convicção como ca
racterística do crime organizado a infiltração no Poder
Público, em todas as esferas, em todos os meios. Isso
eu posso afirmar com convicção. A nossa investiga
ção, que não tem a ver com essa que já passou, essa
já está nos resultados finais do oferecimento de de
núncia e possível condenação, mas as investigações
que estão em curso por nós, com certeza, pretende
subsidiar o trabalho da CPI, tão logo seja possível.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vamos passar direto. Dr. Evilásio.

O SR. DEPUTADO DA. EVILÁSIO - Quero
cumprimentar o nosso Presidente, o nosso Relator,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o Dr. Cláudio. O Dr.
Cláudio faz uma exposição aqui, ao meu ver, bastante
pontual, focalizou o aspecto do óleo combustível na
questão dos navios. E eu perguntaria ao Dr. Cláudio
como é que andam essas apurações que datam de 2
anos atrás, ou 3. Se a CPI da Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro tomou conhecimento também,
aprofundou os estudos referentes a esse caso que o
senhor denuncia. E também perguntaria ao senhor da
sua experiência na averiguação das questões que en
volvem também álcool combustível e gasolina. Per
guntaria ainda ao senhor quais as estruturas, sob o

aspecto material e humano, que o senhor dispõe para
desenvolver esse trabalho na sua área de atuação.

O SA. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - José Carlos Araújo.

O SA. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Sr. Presidente, Dr. Cláudio Nogueira, Srs. Deputados,
fiquei feliz com a declaração do Dr. Cláudio de que a
CPI está no caminho certo. Isso nos deixa com uma
certa tranqüilidade, quanto ao andamento da CP!.
Mas algumas coisas, eu ouvi o Dr. Cláudio aí, uma
das coisas é quando ele diz que o Poder Público está
envolvido em todos os níveis. Eu queria, se possível,
que o Dr. Cláudio declinasse, do nível mais alto para o
mais baixo, quem é, onde é, conhecimento dele, de
conhecimento em todas as esferas. Foi noticiado on
tem, um assessor me passou, que foi noticiado ontem
na televisão que foi desbaratada uma quadrilha, com
a prisão de 16 pessoas, em São Paulo, que adultera
vam combustível. Segundo o noticiário, esse grupo al
terava gasolina, colocando até um terço de solvente
no combustível. Vendia 1.litro a 1,14 para várias distri
buidoras. A gasolina era revendida a postos por 1,89.
V.Sa. conhece as circunstâncias dessa operação? E
quais foram os seus desdobramentos? E se nas suas
investigações... Nós estamos vendo aí sobre solven
te, o fabrico de solvente, nós temos visto nos depoi
mentos e nas apurações feitas por esta CPI que o
Brasil é auto-suficiente no fabrico de solvente, mas o
Brasil também importa solvente. Uma pequena parte
desse solvente é destinado, na sua origem, que seria
realmente o fabrico de tintas, pinturas, e esses corre
latos ao solvente. Mas, parece-me que 60, 70% desse
solvente, tanto o importado como o fabricado no Bra
sil, se destinam à mistura com combustível. No meu
modo de ver, seria talvez difícil para essa CPI, com o
tempo, até enxergar, chegar até lá. Mas, para a Polícia
Federal, com os meios científicos que tem, com os re
cursos humanos que tem, talvez já tenha chegado a
isso. Ou seja, mais fácil de chegar para detectar.
Então, eu sugiro inclusive ao nosso Presidente que
uma forma de que a gente possa contar com o apoio
da Polícia Federal em alguns casos que serão neces
sários na apuração da máfia do combustível. Para
que essa CPI possa lograr êxito, eu acho que nós te
mos de ser profissionais, temos de nos profissionali
zar. Na verdade, nós somos Deputados, cada um em
sua profissão, mas o profissional disso está aí, ao
lado do Presidente, que é o Dr. Cláudio Nogueira, que
é da Polícia Federal, que pode nos auxiliar muito nes
sa investigação, para que nós possamos chegar ao
que nós queremos, que é realmente desbaratar a má
fia do combustível, não só Brasília, Rio, São Paulo,
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como todo o Brasil. Eu acho que o Brasil clama por
isso, Presidente, e nós temos aí uma ferramenta im
portante na área de recursos humanos, que é um de
legado da Polícia Federal, que conhece, está afeto, e
conhece bem do que está fazendo. Muito obrigado.
Gostaria que essas perguntas fossem respondidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Paulo Rubem.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, infeliz
mente eu não pude assistir à exposição do Dr. Cláu
dio, tive que me submeter a uma consulta médica-on
tondológica agora, de emergência. Mas, pela iniciati
vado Presidente Carlos Santana, nós já havíamos to
mado conhecimento das investigações. Eu queria
destacar apenas, por outros caminhos, que quando
passamos a discussão, após a lei de mOdernização
portuária, da situação dos terminais portuários, e, aí,
a permissão para .que áreas de operações portuárias
fossem alienadas para uso por empresas privadas,
especialmente os terminais de cargas conteineriza
das, terminais de grãos, nós criamos um beco sem
saída, na medida emque, com a operação privada, os
elementos que foram apresentados pela investigação
aqui relatada já começam aserobjeto de algumas de
núnciasem alguns portos deste País, exatamente
porque,· com a entrega da gestão privada a determi
nadas gperadoras de terminais portuárias, a presen
ça do Estado, ela reduziu-se sensivelmente. Alguns
portos, eu citaria o Porto do.Recife,o Porto do Mucuri
pe, em Salvador, em Fortaleza, aPorto de Salvador,
portos de importância no desenvolvimento regional, e
que tiveram grande parte de suas áreas alienadas à
operação privada de grãos e de carga conteinerizada.
Especialmente no nosso Estado, ~o Estado de Per
nambuco, os portos do Recife e aPorto de SUape já
vêm dando margen'l a operações que fazem comque
iniciem-se denúncias de manipulação de combustíve
is, eSPecialm~ntedeóleo, tendo em vista a grande
qUéwtidad~d~ n;:~vlosque fi9am àbarra, à espera do
momento adequado· para a atracação, e da absoluta
falta de controle daCapitaniados Portos e dos órgãos
queteriam a responsabilidade de promover a essa ín
vestig~ção,ae$secontrole, no tocante a casos como
esse de máfia$oude crime organi;zado no combustí
veldosnayios. Ell perguntaria ao Dr. Cláudio se to
mouconhecimento, no decorrer dessa investigação, e
se, de.láparaqá, a PolíciaFederal também já chegou
a ser acionada em outras Unidades da Federação,
por força de casos semelhantes. Hepito que nos ter
minaisportlláriqs onde avançou· alei de moderniza
ção portuária oom a entrega: dos terminais para uso

de empresas concessionadas não há qualquermeca
nismo de fiscalização e controle. E já há denúncias,
que foram levadas, no nosso caso, à Assembléia Le
gislativa de Pernambuco, em relação ao Porto do Re
cife, até porque muitas embarcações não mais ope
ram, ficam em determinadas áreas da barra portuá
ria, sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer
tipo de acompanhamento do que se fazer com aquela
embarcação. E algumas certamente podem estar ser
vindo de depósito flutuante para esse transbordo de
óleo que é roubado ou que é transferido para a terra
para uso, outros fins, evidentemente da forma como
pode ter sido relatado aí. Então, gostaria que o senhor
talvez nos ajudasse neste sentido: se há, na Polícia
Federal, outros casos como esse, em outros termi
nais portuários, e se há, se isso já foi objeto de inqué
ritos, da ação da Polícia Federal ou se apena$ há ain
da uma fase de conjecturas oude apuração de even
tuais denúncias que, por ventura, estejam sendo
apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Dr. Cláudio.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Bom, quero di
zer que o resultado da investigação que foi apresenta
da, ela ainda não foi concluída, primeiro, pela quanti
dade de documentos apreendidos, na ordem de mais
de uma tonelada, entre computadores e documentos.
Nós temos provas já da inclusive lavagem do dinheiro
por empresas estrangeiras. Deve ser ressaltado tam
bém queé uma prática da Polícia Federal, que quan
do envolve determinadas operações onde exista pelo
menos a suspeita de envolvimento de policiais federa
is da área é de bom alVitre que venha policiais de ou
tras regiões do País. Efoi o que foi feito na época des
sa investigação. Ocorre que investigações dessa na
tureza demandam um tempobastante extenso. Essa
investigação.dUroll quase 2 anos. E, por incrível que
pareça, por callsa dessa.investi~ação,eu acabei sen
do alvo do Tribunal de Contas da União, porque disse
que eu estava há quase 2 anos no Rio de Janeiro,
apesar de bem documentado, de requisitado pela
Procuradoria-Geral da RePublica, ainda fui alvo de in
vestigaçãodo Tribunal de Contas, porque eu não de
veria ter extrapolado o tempo que eU fiquei na investi
gação. Investigações dessa natureza é importante
que se continue com as pessoas que iniciaram, para
não perder o sentido dela. Inclusive, salvo engano, a
revista Veja publicou uma matéria de que eu, na épo
ca, era um dos campeões de área do Departamento
de Polícia Federal. É lógico que sim, porquê eu preci
sava me manter no local onde estava sendo feita a in
vestigação.Com certeza i$sO atrapalhou a investiga-
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ção e eu fui tirado dela, no momento, logo após em
que ocorreram as apreensões de toda a documenta
ção que a gente iria avaliar. Ela continua sendo feita, a
investigação, acredito que está na fase do ofereci
mento da denúncia e com certeza vários serão con
denados. Essa seria a primeira resposta. A segunda
pergunta, gostaria que repetisse.

O SR. DEPUTADO DR. EVILÁSIO - Na mesma
pergunta eu fiz referência as condições que disponibi
lizam à Polícia Federal para ações do crime organiza
do junto ao setor de combustível no Brasil.

O SR. CLAÚDIO NOGUEIRA - Sim, a Polícia
Federal está reestruturando hoje, criando uma direto
ria de combate ao crime organizado, e, com certeza,
essa matéria vai ter ênfase na investigação. A gente
está fazendo a investigação paralela, que certamente
vamos colher frutos disso em breve. Mas, no momen
to, por questões da compartimentação da investiga
ção não seria possível decliná-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - José Carlos Araújo, repete.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
A pergunta que fiz. Eu perguntei, doutor, na sua expo
sição, o senhor falou que detectou em todos os níveis,
os agentes públicos. E como também Deputado é
agente público de qualquerforma, a todos os níveis fi
quei preocupado. Aí, eu gostaria que o senhor decli
nasse do mais alto ao mais baixo.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Eu tenho certe
za, infelizmente por questões da investigação estar
numa fase inicial, essa nova investigação, certamen
te, a gente não vai poder declinar nomes. Mas com
certeza que há membros do Executivo e do Legislati
vo e do Judiciário, nas três esferas, municipal, estadu
al e federal.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Também do Legislativo?

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA- Também do Le
gislativo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Municipal, estadual e federal? Outra pergunta, Presi
dente, eu recebi a informação e infelizmente ontem
nós não pudemos assistir aos noticiários, em função
de estarmos votando o aumento do servidor, aquele
pequeno aumento que votei chorando, como V.Exa.
mesmo comprovou. Eu não pude ver, mas ontem foi
noticiado pela televisão, me passou um assessor, que
uma quadrilha foi desbaratada e dezesseis pessoas
foram presas em São Paulo, e essas pessoas traba
lharam na adulteração de combustível. Segundo o
anunciado, esse grupo adulterava gasolina e coloca-

va até um terço de solventes, vendia o litro a 1,14 para
várias distribuidoras, e a gasolina era revendida nos
postos a 1,89. V.Sa. conhece a circunstância dessa
operação e quais os seus desdobramentos?

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Parece que foi a
mesma pergunta do nobre Deputado, o terceiro. Na
realidade, precisa se esclarecer a questão da especi
ficidade de competência. Competência nesse caso, é
da esfera estadual, é da Polícia do Estado, que é adul
teração de combustível, até mesmo a fraude no que
se diz das notas fiscais desses combustíveis, muitas
vezes a gente sabe que é muito comum, existem dois
tipos de álcool e certamente, várias vezes é o álcool
anidro e outro, álcool hidratado. Um tem diferença
substancial de preço do outro. Muita das vezes ela é
transportada com nota trocada.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Posso dar
uma contribuição? Há duas questões no álcool. Um o
álcool anidro, que é adquirido pelas distribuidoras
para misturar na gasolina A e fazer a gasolina comer
ciaI. O que acontece também em muitos casos, como
sobre o álcool anidro não há incidência de tributos,
ele é comercializado como se fosse para misturar e
eles adicionam 5% de água e o transformam em álco
ol hidratado, que também ganha uma parcela muito
importante no mercado.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Isso aí, se a
gente for colocar em milhares de toneladas de com
bustível a gente vê o que que reverte para essas orga
nizações criminosas. Queria dizer o seguinte, com re
lação à operação de ontem, realmente nós não temos
o conhecimento de como ela se deflagrou. A gente
tem acompanhado os acontecimentos, trabalhando
paralelamente. Mas deixo bem claro que a minha fun
ção hoje dentro do Departamento de Polícia Federal é
a Coordenação de Contra-Inteligência. O que que
visa essa Coordenação? É apurar o envolvimento de
policiais federais com crime organizado. E com certe
za que muitas das vezes a gente vê que o entrelaça
mento desses policiais federais é com outros entes
públicos e, daí, com empresários e setores do crime
organizado. Nós temos também o conhecimento de
que grandes empresas distribuidoras que também
importam combustível também importam solventes,
muita das vezes esse solvente já vem misturado den
tro do navio ou quando eles chegam nos portos. A
gente está querendo ajudar a elucidar isso aí tam
bém, se Deus quiser.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Se tem outros portos...
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O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Sim, com rela- mico ou poder político têm ao longo das décadas se
ção aos demais portos, a gente sabe que uma das escondido atrás do manto da impunidade, esse é o
práticas para diferenciar o combustível desviado dos grande problema que estimula isso -, mas o setor de
navios, uma das práticas comuns é queo navio preci- combustíveis, pelas suas características, não vou re-
sa para o balanço no mar, de uma capacidade de petir, todos conhecemos, tenho dito aqui que é o cri-
água que fica no balcão debaixo, e muitas das vezes me talvez hoje o mais organizado de todos, porque
é esvaziada eSsa quantidade de água para colocar permite isso, até porque tem parcelas da sua organi-
mais óleo, aliás, enche mais de água para tirar mais zação que podem muito bemaparentar a legalidade,
óleo, porque dessa forma eles conseguem ludibriar a aparentar uma coisa que outros crimes não têm,
medição. E existe, sim, a Polícia Federal está se es- como o narcotráfico não possui essa possibilidade,
truturando em todo o País, onde há portos, um núcleo que permite inclusive a lavagem de dinheiro que o Dr.
de Polícia Marítima. E hoje ela tem Uma ação eficaz Cláudio tambem citou várias vezes, fez referência a
no Rio de Janeiro, no Porto de Santos, em Florianó- esse processo. Queria fazer uma pergunta só na mi-
polis. A gente enfrenta problemas de ordem econômi- nha intervenção, Dr. Cláudio: o que que está sendo fe-
ca e a Polícia Federal tem tentado suprir essa carên- ito na Polícia Federal- sou da Bahia - a nível do Nor-
cia com a montagem desses núcleos de Polícia Marí- deste? Pegou muito o Rio de Janeiro, sei que dado ao
Uma. Mas muitas das vezesa gente não tem o materi- grau demortes que foram relacionadasslqui, que nós
ai necessário, que são lanchas rápidas, equipamen- já conhecemos, agora mesmo, recentemente, mais
tos precisos para detectar essaàfraudes. Além. do um Vereador do Rio de Janeiro foi. assassinado e, por
mais, agente enfrenta um problema que está sendo coincidência, conhecido como Luiz do Posto, querdi-
sanado aos poucos, que é o nossoefetivo, que é mui- zer, o negóciodele era dono de posto de gasolina. Foi
to pequeno para nível de Brasil, hoje cerca de 10 mil assassinado a tiros tampém,crimecorn .essas evi-
homens. E: muitopouco para tomar conta da gama d~ dências a que V.5a. se referiu aos outros, esse Verea-
atribuições que a Polícia Federal tem. Mas, dentro do dor - esquecia nome - que foi assassinado esta se-
possível, tem tentado colaborar com a sociedade, mana no Estado do Rio. Então, a minhaplergunta é re-
cumprir o seu papel, seu dever. ferentea como équ~estáesse proces~o de investi-

a SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- gação também no Nordeste, naBaflia. Clueria verse
na) - Ba.ssuma. V.Sa. pudesse nos dar alguma notícia. E queria fazer

oSR. DEPUTADO BASSUMA - Sr. Presidente, um~ pergunta depois, l1ão pode ser col<~lca~a agora.
Sras. eSrs. Deputados, Dr. Cláudio Nogueira, é im- Mas, se no decorrerdas nossas reivindicações, seé
portanteessedepoimento hoje aqui da Polícia Federal. possível, .eu não tenho. esse domíni?, Presidente,
Eu quero crerque,esse deve ser o entendimento do aqui da CPI do Congresso, se nós podemos fazer, an-
Presidente da CPI .• e de q4em convocou, evidente- tes de ter as informa9ões coletadasern depoimento
mente que não vamos aqui perguntar dados nem no- público, se nós podemOs sqHcitar, via ofício, aprovada
mes, não t~m nenhum sentido, porque sabemos da nesta Comissão, evidentemente,uma investigação
necessidade da investigação acontecer no mais ab~ prévia já de deterrn!nadosuspeito que eu tenho o
soMo~egredopossível, senão perde completamente nome na Bahia de efjvolvirnento da ligação do narco-
a finalidade. Mas acredito que a sua presença e essas tráfico com o combu~tível. Seísso é possível ser feito
imagens não foram nem só números dados, mas pa~ para, se depois nósPQdemoscolocarjs:~opé:lraque
lavras, mas imagensq~e nos chocam mais, tem esse haja um encaminhamento de uma invi?lsli9é:lçãQ pré-
poder, paranqs tem um papel importante aqui. Acho via... Eu não estou c.haml;lndo .ninguérn !inclusive do
que a Polícia Federal certamente sairá fortalecida do Nordesteeda Bahiapara que a ~ente possa~ndar rá-
desdobramento desta CPI, porque ela vai ser essen- pido nesta fase inicia"porqp~ol3rasil~muitogl1ande
cial inclusive no decorrer, evidentemente tendo esse e temos que, realmente, es~as.conexõ~s, .elas nãose
cuidado, nurlca será nUmaaudiência Publica, não po- dão só em um Único~et9r.Então, rninh~pergunta, re-
derá ser cominformaçqesque tenham domínio públi- sumidamente, p~r enqué:lnto,~ó ~eriacQrhoé quetem
co, dado ao caráter evidentemente absolutamente si- sidq a organizaçãocla PolípiaFederall1a~·.investiga-
gilO8O. Mas tod?s sabemos que o crime organizado - çÕes do Nordeste,masi;lspeoifico na .Bahia.
e tenho dito nesta CPI, quero repetir -, de todas as O SR. PRESIDE~TI2 (Deputa(:jo Oa.r1osSáhtana)
modalidadesdecri.me- que o Brasil infelizmente os- - André Luiz. (pausa')Rliseufoiembqra; I';lIciano Zica.
tenta i.ndicadoresmuitoelevados, dado ao grau de im- O SR.•DEPUTl:\DOLUSIANOZICA-~r. Presi-
punidade dos poderosos, dos que têm poder econô- dente, evidentemente a muitos poderia parecer num
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determinado momento do debate dessa questão dos
combustíveis que era exagero afirmar, como afirma
mos desde o início, que esse é um crime tão ou mais
organizado e mais enraizado do que o narcotráfico.
Um depoimento como esse do delegado Cláudio de
monstra claramente que nós temos que alongar o tra
balho desta CPI e tomar muito cuidado com o nosso
trabalho. Muito cuidado inclusive para evitar - essa é
uma área - o mascaramento do crime, porque esse é
um crime que, diferentemente das gangues que as
saltam ou dos traficantes que se expõem ao crime de
forma mais visível, esse é um crime na maioria das
vezes invisível. E até do ponto de vista técnico, muita
gente fala... quando você fala misturou 30% de sol
ventes na gasolina, as pessoas às vezes falam, mas
como é que o carro agüenta? O solvente tem uma es
pecificação muito próxima da gasolina. E não há con
seqüências técnicas de um dano material rápido ao
motor. Então não há uma facilidade de identificação.
Evidentemente, é um crime de lesa pátria, porque
mais da metade do preço da gasolina é tributo, e o
solvente não é tributado. Então, minha dúvida inclusi
ve quando falam que o solvente vem já misturado na
gasolina em alguns casos de importação é que prova
velmente a importação inteira é clandestina, inclusive
a de gasolina, porque quando o solvente vier, e se ti
ver faturado o volume do navio relativo à gasolina in
tegralmente, não vale a pena o sujeito misturar o sol
vente. Então, provavelmente a coisa é mais grave ain
da. Mas a minha questão, é exatamente o que queria
fazer ao Dr. Cláudio, é se no andamento das investi
gações de que ele participou, como é que ele vê a
possibilidade de a Agência Nacional do Petróleo, com
o seu papel fiscalizador, e a Polícia, no seu ãmbito de
responsabilidade, de fiscalizar todos, se é viável ima
ginar a idéia de controlar todos os desembarques de
graneis líquidos de combustíveis que acontecem nos
portos brasileiros, porque, para mim, algumas provi
dências legislativas que estamos tomando vão redu
zir substancialmente a fraude fiscal. Mas há, na minha
opinião, uma gravidade muito grande na importação
clandestina. Evidentemente, que o caso dos solven
tes é uma demonstração. A produção de solventes
que a PETROBRAS faz, ela faz a produção na medi
da. Ela poderia produzir 20 vezes mais solventes do
que produz. No entanto, ela produz na medida da ne
cessidade do mercado regularformal de solventes. E
há um mercado 5 ou 6 vezes maior clandestino, resul
tante da importação. É por isso que eu queria saber
dessa possibilidade da estruturação, porque para
mim, como leigo, imagino que um navio com granellí
quido descarregando é muito fácil de ser identificado

e fiscalizado. Estou enganado ou é possível fazer
essa fiscalização?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana)
- Nessa rodada, o último: Deputado Nelson Bornier.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Sr.
Presidente, Dr. Cláudio Nogueira, nosso convidado,
eu já cheguei no meio do caminho, mas o filme que foi
passado aqui foi muito sobre mais cidade do Rio de
Janeiro, pós ponte, Região dos Lagos. Acredito eu
que o Dr. Cláudio esteja lotado na cidade do Rio de
Janeiro ou no Estado do Rio de Janeiro, em alguma
Delegacia.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Brasília.
O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER - Eu

não vi nada ali a respeito de Baixada Fluminense. E
nós sabemos que ali também está o grande foco, até
porque a Refinaria Duque de Caxias está ali e é de
onde sai realmente muita coisa que nós conhecemos.
Agora, eu gostaria de saber do senhor uma coisa: o
senhor tem conhecimento de que colegas seus lota
dos no Estado do Rio, em especial na Baixada Flumi
nense, esteve envolvido na máfia do combustível?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Dr. Cláudio.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Bom, com rela
ção à investigação no Nordeste, em especial na Ba
hia, posso dizer que, na realidade, essa segundain
vestigação que começamos é incipiente. A gente ain
da está coletando essas denúncias, essas provas que
estão sendo produzidas pelas Superintendências re
gionais para que a gentepossa analisar num contexto
geral. Então, posso assegurar que ela é incipiente. Da
mesma forma, no Amazonas. A Polícia Federal fez um
trabalho recente, alguns dos senhores devem ter
acompanhado, no Amazonas, onde prendeu uma
quadrilha formada por policiais civis. Certamente tam
bém acreditamos que haja envolvimento com o pro
blema do combustível. Eu queria esclarecer aos se
nhores também que eu fui pego de surpresa há dois
dias atrás, salvo engano, porque alguém, em meu
nome, tentou cancelar a minha audiência aqui, dizen
do que eu não viria. Por que razão não sei, mas al
guém tentou. Acho que o senhor tem conhecimento
disso. Não sei qual o objetivo disso, mas ocorreu.
Com relação a Baixada Fluminense, boa parte desse
óleo que era desviado dos navios, era recepcionado
por empresas da Baixada Fluminense, boa parte
dela. Nós temos os nomes inclusive na investigação,
que poderá ser passado. Com relação a envolvimento
de policiais, com certeza que há envolvimento de poli
ciais num contexto geral. Mas, lógico, evidente que,
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por questões da investigação, não pode· ser levado O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - É, o filho dele,
em conta agora. Mas, no momento certo, vai ser reve- Paulo Figueiredo.
lado, se Deus quiser, com a prisão deles. O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS -

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - A questão Porque o combustível, ele está envolvido·no jogo de
sobre o controle dos navios, com eventuais importa- bicho, no narcotráfico e na criminalidade como um
ções irregulares, a fiscalização, a questão que eu fiz. todo. Estou falando porque essas pessoas que nós te-

O· SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - É, isso eu não mos conhecimento, que é público e notório, que é pú-
posso assegurar. Mas, com certeza, o que eu acredito blico e notório - o problema todo é que é público e no-
que aconteça é que, quando o navio, antes de chegar tório -, continuam, não param, e a gente não tem se-
no porto, antes de chegar no porto, há um encontro quer qual é a direção que nós vamos tomar, já que a
para essa mistura, como também, antes de chegar no Polícia Federal faz algumas demandas, daqui a pou-
porto, a gente acredita que chegue boa parte do con- co sai fora, ou quando ela chega, pela própria ínfor-
trabando de armas. E ali, posso assegurar com rela- mação dos próprios elementos, já chega com tanque
ção à Baia de Guanabara, nós temos vários meioS de lavado.
desviar esse produto de crime que chega ali. O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - É o que ocor-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- reu...
na) - Alexandre Santos. O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS -

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Nós estamos chegando... Nós vamos ver... Nós esta-
Sr. Presidente. Dr. Cláudio Nogueira, quero parabeni- mos indo lá para aplaudi-los, que o traba~ho está mui-
zá-Io e, de antemão, fazer algumas indagações. O se- to bem feito por sinal Deixar tanque lavado é difícil. O
nhor falou aí sobre a máfiado petróleo, que ela é mui- senhor teria... Eu acho que o senhor teria algumas in-
to situada ali no GRADI, ela tem um ponto fundamen- formações que poderiam ser muito úteis, que não po-
tal no GRADI, onde o Castrinho, o Sérgio, onde aque- deriam ser explícitas aqui, mas que poderiam ser re-
la máfia toda se completa, e com o Poder Municipal, passadas - quais empresas, quais elementos que es-
com Vereadores, poder da Polícia, de todos os seto- tão em andamento.:.... , para que a CPI aqui pudesse
res, a Marinha também está muito envolvida nesse imediatamente fazer andamento de algumas ações,
sistema. O que me cabe assim, às vezes, surpresa é como quebra de sigilo de algumas empresas grandes
que nós ternos assim: os navios do L1oyd.A gente que estão embutidas nesse setor, para que nós pu-
sabe que é armazenamento permanente deles.. São déssemos avançar um pouco. Eu pediria ao senhor se
navios, e que nós, a União, através de um contrato, todas as informações possíveis passasse ao Presi-
paga a empresas para serem colocados em determi- dente eo Presidente passasse ao Helator e aos com-
nados lugares, elas·ficam no meio da Baía de Guana- ponentes da Comissão que se interessassem. Para-
bara,. e nós ainda estamos pagando aluguel desses béns. Muito obrigado.
navios. Nãb seria até um momento de nós pedirmos O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
aí ao nosso'Relator para se ater um pouco nisso e to- na) - Próximo, Rogério Silva. (Pausa.) Não se encon-
marmos uma providência? Vamos afundar logo esse tra. Paes Landim.
navio, vamos vender como sucata, vamos fazer algu- O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi-
ma... Mas não pOdemos ficar pagando aluguel. Eu dente, eu me encontrava na Comissão de Reforma
Acho que nós podemos aquI... Ou pedir à Marinha Política e não acompanhei todo o depoimento do ilus-
que fique sob guarda permanente dela, já que está tre Delegado. Eu queria apenas aqui fazer uma pon-
explícito que ela é instrumento de crime. Portanto, eu deração, uma pergunta, baseada, Sr. Presidente,
quero aqui... O senhor falou aqui num navio que tinha numa informação das agências noticiosas de ontem
um comandante e um grande empresário que eram quando diz o seguinte, o título: "Polícia descobre car-
os donos. O senhor poderia dizer qual é o empresário tel de falsificação de combustível por movimentar 1
e qualê aempresa dele? milhão de dólares por dia no Brasil". Aí vem em cima:

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Devido ao tem- "A Polícia Civil descobriu em São Paulo a maior qua-
po que ocorreu, eu· não lembro aqui no momento a drilha de falsificação de combustível já descoberta no
empresa,.mas um er<;ium Almirante aposentado e o Brasil, com mais de 60 pessoas envolvidas, a quadri-
outro er<;iofilho do ex-Presidente Figueiredo. Iha tinha refinarias clandestinas, uma rede de 18 pos-

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - O tos sem bandeira e movimentava em torno de 1 mi-
ex-Presidente Figueiredo? Ihão de dólares por dia com alteraÇão de 1,5 milhão
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de litro de gasolina também por dia. Essa alteração 
depois explica a notícia - é feita através de solvente."
Então, quer dizer, esse é um aspecto importante e
acho que a CPI, Presidente, além da preocupação
com o que o ilustre Delegado aqui acabou de afirmar,
uma preocupação com o problema da evasão fiscal
da maior gravidade, mas o cidadão comum sobretu
do... Quando visitei agora o sertão do Piauí e soube
ram que eu estava na CPI dos Combustíveis várias
perguntas me fizeram exatamente sobre alteração.
Quer dizer, o cidadão comum espera um pouco tam
bém que a gente invista, investigue aqui o problema
da alteração, porque isso atinge o bolso dele lá no in
terior. Então, acho que a CPI tem que se concentrar
além da evasão, nesse problema do solvente, que é
da maior gravidade. E esse problema de São Paulo
aqui, acho que o Presidente da CPI, o ilustre Deputa
do Carlos Santana, devia até tomar informações mais
precisas. Evasão, essa falsificação, esse problema de
solvente, parece que são fatores importantes e não
podemos também descuidar. Então, eu não sei se o
ilustre Delegado estava ciente dessa descoberta, on
tem, em São Paulo dessa quadrilha. Era só essa per
gunta que eu faria a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Próximo, Eduardo Gomes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr.
Presidente, cumprimento o Dr. Cláudio Nogueira,
Delegado da Polícia Federal, e faço, Sr. Presidente,
apenas uma indagação, porque, como disse ontem,
nesses dias de CPI foi importante descobrir que não
há crise no sistema, simplesmente não há sistema, e
nem há crise na cadeia, porque simplesmente não há
cadeia. São encontrados irregularidade e crime em
praticamente todos os pontos. Então a minha pergun
ta seria no sentido de saber da Polícia Federal como
ela interpreta a relação e o trabalho da Agência Naci
onal do Petróleo, dos sindicatos. Então, uma relação,
dando uma visão geral não só da questão do Rio de
Janeiro, mas como levantou o próprio Deputado
André, da Amazônia, e de outros Estados brasileiros,
no sentido de se a Polícia Federal já tem um diagnós
tico mais propositivo no sentido de quais são os maio
res problemas, se há um trabalho de estudo e essa
não é a função da Polícia, mas, tendo em vista o con
tato direto com esses problemas, se há alguma su
gestão no sentido de auxiliar estaCPI, porque, no rit
mo de destaque por distribuidora, por posto ou por cri
me, são centenas, senão milhares, de crimes cometi
dos num só setor, num só segmento. Então, a minha
pergunta é no sentido de se há no trabalho de inteli
gência da Polícia dados conclusivos da Polícia Fede-

ral no sentido de identificar dentro da cadeia quais
são os elementos, mas também, principalmente, qua
is são as sugestões e onde está a brecha nesse pro
blema todo de evasão, de adulteração, na relação
com o crime organizado e qual é o apoio que tem tido
dos outros entes da cadeia, na barreira de fiscaliza
ção, da Agência Nacional do Petróleo, dos Fiscos es
taduais, dos Auditores Federais. Que tipo de apoio a
Polícia Federal tem encontrado e qual o apoio que a
Polícia Federal. tem encontrado no próprio Ministério
da Justiça para o desenvolvimento do seu trabalho
nesse segmento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Dr. Cláudio.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Sr.
Presidente, uma questão de ordem. Só tem mais um
inscrito aqui, sou eu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Então, vai. Edison Andrino.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Pri
meiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo atra
so, mas também participava de outra Comissão, e,
provavelmente, o que eu vou perguntar aqui, se já foi
perguntado, não precisaria, é claro, me responder.
Mas gostaria de saber do Delegado, primeiro seria
acrescentar alguma coisa que foi dito aqui pelo meu
antecessor. Na realidade, esse é um tipo de crime
que, de uma maneira geral, todos sabem que aconte
ce. Não é uma coisa que é feita meio camuflada. O ca
minhão é enorme, os postos estão ali vendendo, todo
mundo conhece as distribuidoras. Então, a princípio, é
um crime fácil de você pegar. Então, gostaria de saber
aqui do Delegado da Polícia Federal quais são as par
cerias que já foram feitas da Polícia Federal com as
Secretarias deSegurança dos Estados da Federação
onde acontecem esses crimes, qual o envolvimento
da PETROBRAS, também em processo de parceria
com a própria Polícia Federal, Agência Nacional do
Petróleo. Se há um trabalho integrado da Pol ícia Fe
deral com a PETROBRAS, com a Agência Nacional
do Petróleo, com as Secretarias de Segurança dos
Estados e que V.Sa. nos diga se isso, na sua maneira
de ver, é um problema de legislação ou é falta de fis
calização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Com a palavra o Dr. Cláudio.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Vou tentar lem
brar aqui as perguntas. O nobre Deputado ali especifi
cou bem a região do GRADI, que, realmente, boa par
te da operação ocorreu lá. É um absurdo, realmente,
que até hoje esses navios do L10yd brasileiro estejam
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acostados ali na Baía de Guanabara, porque eles são
um excelente esconderijo para a criminalidade. Infe
lizmente parece que esbarra em questões políticas e
legais para o afundamento desses navios, porque
tem a questão do meio ambiente também. A gente
torce, desde a época que nós fizemos esse trabalho,
para que haja celeridade. nesse processo, e seria uma
boa oportunidade os senhores cobrarem isso, porque
realmente aquilo ali é um antro da criminalidade. Com
relação, acho quevou responder um pouco ápergun
ta de cada um dos senhores... Nós temos, sim, procu
rado apoio com as outras entidades. Mas queria es
clarecer novamente que o meu papel, na realidade, é
o combate à corrupção, ao envolvimento de Policiais
Federais no crime organizado, não especificamente o
problema do combustível. .Então, nós temos plena
convicÇão de que boa parte do combustível que é
apreendido, na realidade, existe um acordo, um acer~

to entre as instituições, de forma que os laudos aca
bam sendo adulterados e o combustível acabafican
do como legal. Isso infelizmente ocorre. Existe proble
ma sério de corrupção, de envolvimento das entida
des fiscalizadoras, seja a Polícia, sejam fiscais, tudo
mais. Temos que tentar provar. Por isso que àsvezes
apesar do volume não é fácil comprovar realmente
que aquele produtoe ou não o que consta na nota fis
cal. Certo? Com relação à ciência da apreensão em
São Paulo, tornei ciência, sim, mas eu disse...

O SR; DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
Dr. Cláudio, antes do senhorentrar nessa pergunta, o
senhor não quer voltar um pouquinho a essa outra,
para explicar direito como é essa história, para que a
gente possa entender melhor.

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Eu acredito pia
mente, e pretendo; na investigação, conseguir um
meio de prova·nesse sentido, de que o problema é
grande também no setor de fiscalização. Ou seja não
só ANp, a própria Polícia que se omite algumas das
vezes, polícias em todas asesteras, acredito·eu, no
seu dever de atuação. E, possivelmente, quando um
caminhão é apreendido, existe possibilidade deacer
tos. Como acredito piamente também que alguns em
presários •do setor já pagam um referido valor para
que os caminhões não sejam importunados.

Q SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu quero...

O SR. CLÁUDIO NOGUEIRA - Só mais um de
talhe. Perguntou qual que seria de repente alguma
solução pata isso. Não sei, acho que todos nós esta-

mos buscando isso. Mas eu acho que tem que ser re
vista muito essa questão do ICMS, da cobrança do
ICMS,· e de alguns decretos governamentais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu queria agradecer a presença do Dr. Cláudio e
demonstrar que para nós foi de muita... Foi uma au
diência curta, mas muito objetiva. Já fizemos várias
audiências aqui e muitas se alongaram a tarde toda e
não foi tão objetiva. Eu quero que o Dr. Cláudio seja
um porta-voz nosso,·danossa Comissãl::>. Nós preci
samos da ajuda da Polícia Federal. Aqueles Depu
tados que queiram mais informação para entrar com
requerimento para nós poderrTl0s encaminhar o mais
rápido possível para Polícia Federal, nós já encami
nhamosalguns. Mas precisa agora nós encaminhar
mos outros requerimentos. É importantíssimo para
nós a genteverificar, quer dizer, a ineficiência de todo
o sistema, de todo o sistema que a gente está vendo
hoje. Eu achoque a parte nossa, enquanto legislador,
nós vamos fazer. Mas na pontaa gente hoje tem difi
culdade, porque a gente está vendo que hoje há uma
grande desestruturação de todo setor. Então,. Dr.
Cláudio, quero, assim, agradecer. Sei do seU trabalho,
sei doseu empenho, não só você como o>s outrosDe
legados da Polícia Federal. Quero agradecer a vir a
contribuirpar~ eSsa Comissão. E mais nada. Quero
convidar amanhã, nós temos· reuniõeS, uma audiên
cia Publica com o Secretário de Direitos Econômicos
do Ministério da Justiça, Sr. Daniel, apartir das 1Oho
ras, no mesmo plenário, .no mesmo plenário, .que. é
importante que vai trabalhar conosco a qllestão dos
cartélsorganizados hopreçodo combustívêlno Bra
sil todo. Obrigado, Dr. Cláudio.

O SR. CLÁUDI() NOGUEIRA...., Eu agradeço a
paciência dossehhorês, aí, ficar me ouvindo e agra
deço' em especial, ao Deputado Carlos Santana pela
confiança depositada. Prometi a ele ajudá-lo no que
for p05sível, apesar daespecificidade da investigação
e não ser ela6objetivomaiot da minha coordenação.
Mas, no que for possí~elíeuvou ajUdar não sóo no·
bre Deputado aqui, mas principalmente a sociedade
brasileira para extirpardo nosso meio essa organiza
ção criminosa que está.cada vez mais crescente no
envolvimento com o cOTbustível.

O SR. PRE.SIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Eu queria encerrar a n(.)ssa sessão. Quem qui
ser, aindanósVamb$ ter uma prosa com o Dr. Cláu
dio, na informâL Obrigado e até amanhã, às 10 horas.

Está encerrada a sessão.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO

SETOR DE COMBUSTÍVEIS, RELACIONADAS
COM A SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE

LIMINARES (CPI - COMBUSTÍVEIS)

51 a Legislatura - 4a Sessão Legislativa

Ata da 12a Reunião Ordinária (Audiência
Publica), realizada em 12 de junho de 2003.

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e
três, às dez horas e vinte e quatro minutos, no Plená
rio 12 do Anexo 1\ da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito com a fi
nalidade de investigar operações no setor de com
bustíveis, relacionadas com a sonegação dos tribu
tos, máfia, adulteração e suposta indústria de limina
res (CPI- Combustíveis), coma presença dos Se
nhores Deputados Carlos Santana - Presidente;
Paulo Rubem Santiago e José Borba - Vice-Presi
dentes; Carlos Melles - Relator; André Luiz, Bassu
ma, Daniel Almeida, Dilceu Sperafico, Dr. Evilásio, EIi
seu Padilha, Iris Simões, Jaime Martins, João Caldas,
José Carlos Araújo, Luciano Zica, Professor Irapuan
Teixeira, Rafael Guerra e Ricardo Barros - Titulares;
Alexandre Santos, Edison Andrino, Eduardo Cunha,
GervásioSilva, IIdeu Araujo, João Magno, Maurício
Rabelo, Nelson Bornier, Rogério Teófilo e Sandro Ma
tos - Suplentes. Não compareceram os Deputados
Eduardo Gomes, Marcus Vicente, Paes Landim,
Pompeo de Mattos, Rogério Silva e Rose de Freitas.
ABERTURA - O Senhor Presidente, Deputado Car
los Santana, declarou abertos os trabalhos. ORDEM
DO DIA -Audiência Publica com a presença do Dou
tor Daniel Krepel Goldberg, Secretário de Direito Eco
nômico do Ministério da Justiça. O Senhor Presidente
convidou o expositor à tomar assento à Mesa e pas
sou a palavra para sua exposição. O convidado foi in
terpelado pelos Deputados Bassuma, José Carlos
Araújo, João Magno, Carlos Santana, Alexandre San
tos, Luciano Zica, Edison Andrino e Carlos Melles.
Durante a fase de interpelações, o Deputado José
Carlos Araújo leu, para conhecimento da Comissão e
do convidado, parte do Despacho do Secretário de
Direito Econômico, de número 525, referente ao pro
cesso administrativo número 08012.000775/2000-66,
oriundo de encaminhamento de documentos da CPI
Combustíveis, da Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia. Ás onze horas e quarenta e quatro minutos
o Deputado Carlos Santana passou a Presidência
para o Deputado João Magno e reassumiu às doze
horas e dois minutos. Ao final das interpelações, o Se-

nhor Presidente franqueou a palavra ao convidado
para suas considerações finais. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, às doze
horas quarenta e sete minutos. O inteiro teor da reu
nião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem
decodificadas, farão parte deste documento. E, para
constar, eu, , Ivete Maria Galdino dos
Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, , Deputado
Carlos Santana, e Publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA,
REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL
TRANSCRiÇÃO IPSIS VERBIS

CPI - COMBUSTíVEIS

EVENTO: Audiência Publica
N°: 0772/03
DATA: 12/06/03
INíCIO: 10h24min
TÉRMINO: 12h47min
DURAÇÃO: 02h23min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 02h22min
PÁGINAS: 52
QUARTOS: 29
REVISÃO: Eliana, Luciene Fleury, Maria Teresa,
Waldecíria
CONCATENAÇÃO: Márcia
DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

DANIEL KREPEL GOLDBERG - Secretário de
Direito Econômico do Ministério da Justiça.

SUMÁRIO: Tomada de depoimento.

OBSERVAÇÕES

Há intervenções inaudíveis;
Há expressão ininteligível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu
nião ordinária. A presente reunião se destina à au
diência Publica com a presença do Sr. Daniel Krepel
Goldberg, Secretário de Direitos Econômicos do Mi
nistério da Justiça. Declaro aos Srs. Deputados e
convidados que esta reunião está sendo gravada
para posterior transcrição. Solicito que todos falem
ao microfone para efeito de identificação junto à Ta
quigrafia. Regimentalmente, o convidado não poderá
ser aparteado. Finda a exposição, daremos início à
interpelação. Os Srs. Deputados que desejam inter-
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pelar o convidado deverão se inscrever na Secreta
ria. Convido para tomar posse, que já tomou posse
aqui, o Dr. Daniel Krepel. Agradeço o convidado pela
exposição, passaremos agora à fase de interpela
ção. Ainda nem começamos e já chegamos à inter~

pelação! Vamos lá, Dr. Daniel.
O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Bom

dia. a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos
aqui uma vez mais para lidar com essas graves infra
ções de ordem econômica, sobretudo com os cartéis
dos postos de combustível, que são certamente uma
doença atualmente na nOSSa economia. E um proble
ma para o qual tinha chamado a atenção nosso Presi
dente, é um problema sério. Na nossa análise, na
análise da Secretaria deDireito Econômico é um pro
blema que está aumentando. Só para vocês terem
umaidéia, o nível de investigações aumentou, em re
lação ao mesmo período do ano passado, em 40% só
nos casos desta cadeia, sÓ nos casosdos postos de
gasolina. Isso dá uma indicação muito boa de que te
mos problemas adiante. O que vou tentar discutir um
pouquinho hoje, eu vou tentar dar a dimensão desse
problema primeiro. Vou tentar descrever alguns casos
quea gente tem e que eu acho dão ditas muito mais
concretas para esse problema e tentar apontar para
alguma soluções que podem sair daqui, desta Casa,
de coisas que a gente pode fazer para mitigar essa
praga da economia, que é o cartel, sobretudo nessa
cadeia.. Deixa eu começar dizendo o seguinte. Vocês
todos devem ter escutado que défesa da concorrên
cia é um valor, que defesa da concorrência beneficia o
consumidor, queo norte de qualquer análise, de qual
quer autoridade de defesa à .concorrência é o
bem-estar do consumidor. Eu vou tentar dizer exata
mente o que isso significa na prática. Na prática isso
significa o seguinte: se você de fato tivesse livre con
corrência no mercado, se Você de fato tivesse um
mercado que funcionasse direito, oque aconteceria é
que os preços ofertados o consumidor final seriam
exatamente iguais aos custos marginais da empresa.
Em bom português, o que isso significa? Significa o
seguinte: que se a competição funcionasse, os em
presários competiriam entre si .até aquele momento
em que vender um unidade adicional faria com que o
empresário. perdesse dinheiro. Deixa eu dar um
exemplo muito concreto. Imaginemque eu estou ven
dEmdo celulares e que euéstou vendendo celulares a
10 reais..Toqo o meu mercado é esse aqui. Esse é o
máximo do meumercado. O melhor que pode aconte
cercomigoévendercelulares para todos vocês a 10
reais. O Deputado chega à conclusão que esse é um
tremendo negócio e, na verdade, ele descobre que fa-

zer celular custa só um real, não custa 10 reais. Ele
fala: "Bom, se esse sujeito está vendendo celular a 10
reais e eu colocar os meus celulares nomercado a 9
reais, eu roubo de uma só vez o mercado inteirinho
dele". Por que alguém compraria celular a 10 reais de
mim, se na mesma sala, no mesmo momento, no
mesmo minuto, o Deputado está oferecendo o mes
mo celular a 9 reais? Aí, eu falo: "Bom, se ele está ofe
recendo o mesmo celular a 9 reais, eu vou oferecer o
celular a 8 reais e vou roubar todo o mercado dele". E
assim por diante. Eu paro essa guerra de preços na
competição no minuto em que eu começo avendero
celular mais baratodo que ele me custa. Enquanto, eu
estiver ganhando que sejaum centavo para cada uni
dade adicional de celular produzida, eu continuo pro
duzindo celular porque ganhar Um centavo é melhor
do que não ganhar nada. E assim a coisa anda, até
que eu tenho uma quantidade geral de celulares ofer
tados a todos vocês a um determinado preço. A esse
preço chamamos preço de mercado e a essa quanti
dade de celulares ofertada atodos vocês chamamos
quantidade de celulares ofertada no mercado; Bom,
mas esse é um péssimo negócio para nós dois por
que afinal de contas por que vamos ficar competindo
pelo mercado se podemos faz·er uma coisa muito
mais interessante: ao invés de vender meu celular
para 20 pessoas, a 2 reais ou a 1 real e 1 centavo, pró
ximo dos custos de fabricar o celular, porquenão faço
o seguinte: vendo os celulares para menos pessoas
mas cobro o preço que eu quiser. Agoréll, se eu fizer
isso e não combinar com ele antes, o que vaiacont.e
cer é que na hora em que eu estiver vendendo celular
para menos pessoas, cobrando o preço que eu qui
ser, ele vai roubarmeu mercado. E aí,inventamosum
"negócio da China". O "negócio da China" é, senta
mos aqui e falamos, olha, vamoS diviqiresse merca
do. Eu fico com a parte direita do plenário, você fica
com a parte esquerda do. plenário, a gente cobra o
preço que a gente quiser, acimados nossos custos, e
por mais que a gente venda para menos peSSOas,
como a nossa margem é muito maior, isso éumbom
negócio. Isso é bom senso? Não é, obviamente todos
vocês sabem disso, nãoé. Oque não é bom senso?
Qual o prejuízo que é invisível nessa história.? Tem
vários prejuízos que são invisíveis nessá história que
contei. O primeiro deles é o seguint.e:nem t.odos os
Deput.ados presentes ou nem todos os assessores
presentes ou nem todos os repórteres presentes t.êm
o mesmo dinheiro, não é? Segundo, nem todos os
presentes dão o mesmo valorparaocelular. Tem gen
te que acha que o celularvale 10 reais, tem gent.eque
acha queo celular vale 15 reais, tem gent.e que acha
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que o celular vale 8 reais. E assim por diante. Cada
um de vocês tem uma opinião pessoal sobre o quanto
vale esse celular. O que acontece é que na hora em
que aumento o preço acima do preço competitivo, não
só sai mais caro para o consumidor, mas menos con
sumidores têm acesso àquele celular. O consumidor
que, no mercado que funciona naturalmente, gostaria
de comprar aquele celular, já não pode comprar o ce
lular, porque se o sujeito avaliou esse celular em 8 re
ais e eu coloquei o preço a 10, sendo que o preço
competitivo é 2, eu excluí vários consumidores desse
mercado. Traduzindo em português: toda vez que
faço um cartel eu tenho três efeitos. Dois deles são in
visíveis. O primeiro efeito, o mais óbvio e que todos
vocês percebem, é que toda vez que tenho um cartel
eu imediatamente transfiro dinheiro do bolso do con
sumidor para o bolso do produtor. O consumidor tinha
o direito, entre aspas, "econômico" de comprar aquele
celular a um preço competitivo e passa a comprar o
celular a um preço que certamente não é o preço
competitivo, que está tremendamente destacado dos
custos de fabricação daquele celular. Esse é o efeito
visível. Além disso, tenho um segundo efeito: menos
consumidores têm acesso àquele celular. Então, além
dos consumidores que compram pagarem mais caro,
menos consumidores compram celulares e muitos
consumidores ficam a ver navios, aqueles consumi
dores que queriam celulares. Esse é o segundo efeito.
O terceiro efeito, e esse também é muito invisível,
mas é muito grave, é que, toda vez em que isso acon
tece, não só eu transferi dinheiro do bolso do consu
midor para o bolso do produtor, não só menos consu
midores tiveram acesso àquele produto, no meu
exemplo os celulares, como em terceiro lugar, os ati
vos na economia ficam completamente alocados aos
objetivos errados. Para entender isso, eu preciso vol
tar àquela explicação inicial, em que num mercado
competitivo eu ofereço a maior _quantidade possível
de celulares ao menor preço. Na hora em que eu co
bro um preço maior e reduzo a quantidade de celula
res produzidos, o que acontece é que todo aquele
material que devia estar sendo usado para fazer celu
lar, fica parado no estoque das fábricas. Todas as má
quinas que deviam estar em funcionamento para fa
zer celular ficam paradas nas fábricas. Todos os em
pregos que deviam existir para fazer celular são perdi
dos na economia porque agora você não precisa em
pregar todo mundo, você não está fazendo mais tan
tos celulares. E isso é um prejuízo invisível que vai
muito além do prejuízo ao consumidor dos celulares e
muito além do lucro das empresas que fazem celula
res e têm relação com a perda de emprego na econo-

mia, com a perda de riqueza na economia, com a des
truição de riqueza na economia. Deixa eu dar alguns
números para vocês visualizarem objetivamente o
que estou falando. Em 1999, a OCDE, uma organiza
ção industrial, fez o seguinte exercício: a OCDE resol
veu contar, escolher só 16 produtos, 16 cartéis inter
nacionais e contou nesses 16 cartéis internacionais
qual o tamanho do comércio envolvido só com países
em desenvolvimento, o Brasil. Então, aqui no Con
gresso a gente discute os multilaterais, empréstimo
do FMI, empréstimo do Banco Mundial, superávit pri
mário. Estamos muito acostumados, feliz ou infeliz
mente, a lidar com esses números a essa altura do
campeonato. Então vocês conhecem bem as magni
tudes envolvidas. Para vocês terem uma idéia, a
quantidade de dinheiro que saiu dos países em de
senvolvimento e foi para o bolso dos produtores dos
países desenvolvidos por causa de cartéis internacio
nais, só em 16 produtos avaliados em 1999, foi, pas
mem, 55 bilhões de dólares. Cinqüenta e cinco bi
lhões de dólares saíram do bolso dos consumidores
de países em desenvolvimento, inclusive Brasil, e fo
ram diretamente para o bolso de produtores de paí
ses desenvolvidos que participaram de 16 cartéis in
ternacionais. Essa é uma soma astronômica. Pensem
no que poderíamos fazer com 55 bilhões de dólares.
Por que essa soma é tão grande? Por que é tanto di
nheiro? Justamente por conta da explicação anterior
que eu dei, de como um cartel funciona. No funciona
mento de um cartel, como você restringe a quantida
de deprodutos ofertados e começa a cobrar um so
brepreço pelo produto, que é muito distantes dos cus
tos marginais, ou seja, dos custos de fabricar urna
unidade adicional daquele produto, você tem um bô
nus. O produtor que faz o cartel tem aquele "bonusi
nho" que dá o sobrepreço do dinheiro que sai do bolso
consumidor. Esse "bonusinho", na maioria dos car
téis, chega a 40%. Isso quer dizer, trocando em miú
dos, que os consumidores chegam a pagar 40% a
mais, em casos extremos 50% a mais, do que deveri
am pagar, que é o preço de mercado e que equivale
aos custos de fabricação de uma unidade adicional,
porque o mercado deveria estar funcionando como eu
descrevi, os consumidores pagam uma conta e tem
uma margem que pode chegar a 40% ou 50% a mais
do que deveriam pagar. Se você faz a conta de quan
tos consumidores, portanto, estão pagando a mais do
que deveriam estar pagando por conta de cartéis,
você tem uma soma que é absolutamente astronômi
ca. Nesses 16 cartéis que eu mencionei, os preços
unitários dos produtos eram até baixos. Para dar um
exemplo para vocês, um desses grandes cartéis inter-

----------- -------- ~---- -- -~ -------------~~---~---~----------------
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nacionais dizia respeito a vitaminas. Vitamina. a outro
desses cartéis dizia respeito a grafite. Grafite. Aí você
fala: bom, o preço de cada unidade é muito baixo. Nin
guém vai ligar. Qual a diferença para o consumidor?
Ele vai pagar 50 centavos, 40 centavos, 30 centavos,
5 centavos a mais por cada unidade vendida. Ele não
vai ligar. Agora, soma o tempo de dUração desses
cartéis e a quantidade de dinheiro que eles extraíram
do bolso de cada consumidor e você chega em cifras
absolutamente astronômicas do tipo 55 bilhões de
dólares. Essa é a boa notícia. A má notícia é que os
cartéis domésticos hoje dão muito mais prejuízo para
os países em desenvolvimento do que os cartéis in
ternacionais. Vale dizer: es$8. cifra de 55 bilhões de
dólares é fichinha perto do que cartéis domésticos ex
traem do bolso doconsumidor. Isso aqui nãoé retóri
ca. Isso é conta de economista. É um de$8.stre. E é um
desastre nessas 3 dimensões qüe eu descrevi. É um
desastre porque a diferenç'7l entre o roubo e o furto é
que, no roubo, o produtorbota uma arma na cabeça
do consumidor e pede o dinheiro e, no furto, ele se
combina com os outros prodQtores e cobra um preço
mQito maior do que aquele que o consumidor deveria
estar pagando. Então, a gente está à beira do furto
quando fala de um cartel em senSLJ stricto. Esse é o
primeiro prejuízo. Então, o consumidor está pagando
até 40% ou 50% a mais do que deveria estar pagando
em um monte deprodutos. O segundo prejuízo, sevo
cês se lembrarem, éo prejuízoque diz respeitoauma
série de Gonsumidor~sque deviam estar tendo aces
so a esse.produtoe. não tem mais, e o terceiro prejuí
zo éa inefíciênciaalocatíva, que é o jargão eÇOnômi
cO,que é um nOrn~ elegante para definir uma coisa
muito simples, m~nosprodutos sendo usados para
fazer aquele celular do mEm exemplo, máquina para
da .na empresa, .emprego sendo perdiclo. Quer dizer,
isS? tudo traz de$truição de riqueza para a economia.
E essa destruiçªo de riquez~ para a economia tem
que ser contatlili!Za~a no p~ejuízo dos ca.rtéis. Isso
tudo supera em muitoo prejuízo de 55 bilhões de dó
lares queeu$i~$crevi dos .1.6 cartéis internacionais
que foram est.irnapps em 1999 pela aCDE. .130m, e é
dessaquefati~m9~. Então descrevi o tamanho da
conta, falei queq prTjuízo é tremendo. Agoraeu preci
so dizerparavoc~~ o seguinte: ·em que setores da
econpm.ía os cart~i~são rnaís ~omuns, como é que
vocês.f~etnpara Ipentific'7ltum .setor da economia
emqueurncart~'~'muito prqvável~, nesse contexto,
o qu~~st~ aconteq~ndocom ospostos de gasolina, o
queestá~ç9nteçendo com oGLp, como esses car
téi~seorg~niZ~m~comoagent~fl:lZpara combater
essescartéis. Bom, primeiro, entendido qual o tama-

nho do prejuízo que um cartel causa, cumpre-me di
zer aqui que determinados setores da economia es
tão mais aptos a produzir cartéis do que outros seto
res da economia. Em geral, quanto mais homogêneo
for o produto que aquele setor industrial produz mais
fácil é que você tenha um cartel. Por quê? Imagine
que você está falando de celular, para voltar ao meu
exemplo anterior, só que meu celular aqui é um celu
lar leve, fácil de usar, que tem 10, 200u 30 dispositi
vos diferentes, mas que não tem acesso à Internet. a
celular do Deputado, afinal de contas é o Deputado,
não sou eu, é muito melhor do que o meu, deve ter
aquela coisa de down/oad na Internet, joguinho,
aquele bando de dispositivos que não consigo enten
der nem usar, e o celular dela, na ponta, é o celular
que é pior do que os nossos dois celulares. É compli
cado que a gente faça um cartel para vender celular
pelo mesmo preço, porque os produtos são, para o
con$umidor, perfeitamente substituíveis um pelo ou
tro. Pior, como telefonia é uma indústria que não tec
nologia madura, então toda semana vocêvai tero lan
çamento de um produto, de um celularnovo, deum jo
guinho novo, de um dispositivo qualquer para ter
acesso à Internet rtbvo. a que acontece é que é muito
difícil que vocêtenhaum cartel nesSe caso, porque
você não consegue controlar, você não consegue
produzir o ."acordão" entre. os. produtores, .porque os
produtos são muito diferentes e estão mudando a
toda semana. Vale dizer, raras vezes, vocês vão en
contrar um cartel num setor que nao tem tecnologia
madura. Quando vocês forem atrás ge indústrias car
telizadas. olhem se. a tecn~'ogiadaquela· indústria
está madura, olhemseest~ tendo inovação, olhemse
toda semana lançam um produto. novo .. no mercado
para incluir consumidores. Se él tecnologia está ma
dura e se os pr09utos são homogêneos, se os produ
tos são muito parecidos, a coisacomeçaafícar com
plicada e o cart~1 começa a ser mais.fácil. Mas esse
não éo único sipaL AlémclatecnQI~gía madura e de
os. produtos serem .homQ~êneos, t~m. ~Ima •terceira
coisa que .em economia ag~nteGhé:lma barreira à en
trada. Aqui, denovo, é umnome técnicopara umacoi
samuito intuitivaqu~éo seguinte: $~ V09~ tem tecno
logia madura, produtos parecidbs .•~. seé dífIcil para
competidores entrarem para.co.mpetir.cpm VOCl3·. na
quele mercado, a confrariaJioarnuito.mais fáo.iL Você
imagine o seguinte: imagin~ 9ua eu tenho teqnologia
madura, .imagine que eu tenhél pr9!:Mo~ parecidos,
imagine que eu combil1ec9m4,5,~, 7,Elprodutores
fazer um cartel. Vamosfaz~r~rn ca~el.8evocênão
tem barreiraS El. entrada naquele setor 0. que acaba
acontecendo é que nasernanaque vem alguém que



43400 Sexta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

não está participando do cartel e rouba o mercado de
todos os 8 que acabaram de fazer o acordo. Então,
um elemento essencial para um setor onde é possível
a formação de cartéis são essas tais barreiras à en
trada. Vale dizer, a gente precisa - a gente, os carteli
zantes, os produtores que se cartelizam - ficar preo
cupado que semana que vem entra alguém e rouba o
nosso mercado todo porque a gente está vendendo a
um preço muito acima do que a gente deveria estar
vendendo e, portanto, estamos abrindo um flanco a
eventuais entrantes que venham a roubar o nossos
mercado cativo? Se eu tiver esses 3 elementos, se eu
tiver barreiras à entrada, se eu tiver homogeneidade
de produtos e se eu tiver uma tecnologia madura es
tou chegando perto de um setor que está pedindo
para ter carte!. Mas vamos supor que, além desses 3
elementos, eu tenho um 4° elemento. Eu tenho um se
tor em que eu tenha tecnologia madura, homogenei
dade de produtos, barreiras à entrada, seja difícil que
eu tenha novos competidores entrando toda semana,
esse seja um setor concentrado, eu tenha poucos pla
yers, poucos produtores, poucas empresas que parti
cipam daquele mercado, vale dizer, é fácil sentar todo
mundo numa sala para fazer um acordo, não são mil,
2 mil, 3 mil produtores, são poucos produtores, são
poucas empresas, são poucos players. Se eu tiver
esse 4° requisito, historicamente, eu vou ter um cartel
mais cedo ou mais tarde, e a gente precisa se prepa
rar para isso. Agora, vamos pensar nos postos de ga
solina nas condições que eu descrevi. Gasolina. Eu
tenho gasolina Premium, eu tenho gasolina às vezes
com chumbo, sem chumbo, eu tenho gasolina aditiva
da e gasolina não aditivada, tenho diversas variáveis
de gasolina, mas, essencialmente, pensem como
consumidor, essencialmente a tendência de vocês é
pensar em gasolina como gasolina. Quão diferente
para um consumidor pode ser, em princípio - a ques
tão da adulteração a gente deixa para depois -, a ga
solinado posto "A" da gasolina do posto "B". É um dos
produtos, do ponto de vista de percepção do consu
midor, mais homogêneos que existe. Adivinhem quais
são os outros produtos homogêneos que existem? Ci
mento é um produto homogêneo. Aço é um produto
homogêneo. Papel. Se vocês aplicarem os quatro cri
térios que eu disse, vocês vão começar a perceber
que é muito fácil localizar os setores que andam mal
na economia, vocês vão notar um estranho padrão
nesses setores que andam mal na economia do pon
to de vista de preços ofertados ao consumidor final.
Mas vamos falar de gasolina. Você tem a gasolina,
que é um produto tremendamente homogêneo. Você
tem determinadas barreiras à entrada. Você tem uma

situação claramente em que a tecnologia está madu
ra, claramente. Aliás, um dos setores de tecnologia
mais maduras na cadeia petroquímica é esse da re
venda de postos de gasolinas. Você não vai ter um
novo produto genial de bomba e gasolina toda sema
na. Tecnologia está madura, o produto está homogê
neo. Tenho algumas barreiras à entrada. Qual o gran
de problema desse setor? O grande problema desse
setor é que nem sempre tenho poucos players. Às
vezes tenho 60, 70, 80, às vezes tenho 90, 100, 170
postos que não são do mesmo dono. E o que faço
nesse caso? Aí entra um clássico na literatura dos
cartéis, que é a famosa associação ou sindicato. Toda
a vez que tenho um mercado que é homogêneo, que
tem barreiras à entrada, que tem tecnologia madura e
que tem muitos players, tem muitos produtores, no
caso da gasolina, há muitos postos de gasolina, preci
so de um centro de coordenação dessas empresas
todas. Preciso avisar a essas empresas quando vou
aumentar preço. Preciso avisar a essas empresas
quando vou diminuir preço. Preciso uniformizar condi
ções de venda. E para isso preciso de um centro de
coordenação. Historicamente no caso brasileiro e em
outros países do mundo, estes centros de coordena
ção têm sido as associações, as entidades de classe,
os cartéis, no caso dos postos de gasolina. Deixa eu
fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: o que é
um cartel do ponto de vista legal? E é muito importan
te entender isso. Do ponto de vista legal, cartel não é
um situação onde os preços convergiram pura e sim
plesmente. É preciso algo mais para o carte!. O cartel
diz respeito àquele acordo que os produtores fazem
para ganhar do mercado. São aqueles produtores que
aplaudem a economia de mercado e que querem livre
concorrência para os outros, não para mim. Então,
eles vão lá, sentam, fazem um acordo, que muitas ve
zes é expresso e algumas vezes é tácito. E a gente
precisa falar do acordo tácito com um pouco de cuida
do. E fazem o acordo para conseguir gerar os efeitos
que descrevi na primeira parte da nossa conversa de
hoje. Bom, no caso dos postos de gasolina isso gera
um problema que é o seguinte: imaginem uma peque
na cidade no meio da Região Norte onde só há dois
postos de gasolina, um em frente ao outro. Nessa pe
quena cidade onde só existem dois postos de gasoli
na, tenho a gasolina. para simplificar o exemplo, ven
dida a 2 reais pelo posto que entrou lá, abriu essa se
mana. Abre outro posto do outro lado da rua. Se vocês
fossem os donos do posto que está do outro lado da
rua nesta pequena cidade, o que vocês pensariam?
Vocês estão olhando o preço da bomba do outro lado
da rua, vocês estão vendo que o preço é 2 reais. Que



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 5 . 43401

preço vocês usam para abrir o posto de vocês para
competir com o posto que está do outro da rua? Vo
cês têm 3 opções. Vocês colocam o preço na bomba a
2 reais, vocês colocam o preço na bomba maior do
que 2 reais, ou vocês colocam o preço na bomba me
nor do que 2 reais. Só há essa três opções. Como mu
ito bem dito aqui, claramente o primeiro reflexo do
empresário vai ser, obviamente, abrir essa sua ativi
dade a um preço menor do que 2 reais que ele está
vendo ali do outro lado da bomba. Porque ele pensa o
seguinte: bom, vou roubar a clientela do posto do ou
tro lado da rua. O que acontece com os carros que to
dos os dias entravam nessa pequena cidade e estaci
onavamno posto de bandeira "A", vamossupor, que
está cobrando 2 reais? O sujeito olha do outro lado da
rua, vê que o preço é 1,95, pega seu carro, fala: muito
obrigado, bomdia, atravessa a rua e estaciona seu
carro no posto do outro lado da rua e abastece o seu
carro com a gasolina a 1,95. Gente, o queo posto que
está vendendo a 2 reais faz? Baixa o preço da gasoli
na para 1,95. Três horas depois de o sujeito que bai
xou o preço da gasolina para roubar a clientela do seu
concorrente do outro lado da rua, baixar para 1,95, o
que aconteceu com o preço da gasolina naquela cida
de? Cail,l o preço de mercado, porque o mercado são
só esses 2 postos. O preço de gasolina daquelacida
de caiu para 1,95. Não é isso? Aí os 2 empresários fa
lam: meu Deus do céu. Chegam à noite em casa,
olham no espelho e falam: "Deixa eu entender como
começou.o meu dia. Começou o meu dia com o preço
da gasolina a 2 reais e terminou o meu dia com os
dois empresários tendo prejuízo, porque o preço caiu
para os dois a 1,95. O que fizemos?" Esses empresá
rios têmduas alternativas: uma alternativa, é um ligar
para acasa do outro e falar: "Vamos combinar disso
nunca mais acontecer, porque obviamente comete
mos um erro aqui". Claro que essa é uma alternativa.
Mas vamos I;>uporqueisso não aconteça. Mesmo que
isso não aconteça, na semana seguinte, agora o pre
ço está 1,95, mesmo que isso não aconteça, na se
mana seguinte, na próxima descida de preço, vocês
acham que realmente o posto vai descer de preço?
Não vaLEI.es aprenderam uma lição valiosa, mesmo
sem conversar, m~smo sem se telefonar, eles apren
deram uma lição valiosa. Eles agora estão olhando
um o pre90 dabomi;)a do outro, está um posto em
fre~teaooutro, e eles entenderam que toda vez que
eles cOmpetem tem uma situação que é pior para os
dois e ninguém precisa falar nada. Naquele mercado,
no mercado em quedoil;> empresários têm doispos
tos de. lJal;>olina umdefrente para o outro, um do lado
de uma rua, o outro do outro lado da rua, olhando

para o preço na bomba, nunca mais Você vai ter com
petição. Você vai ter o que a gente chama de segui
mento de preço ou acordo tácito. Dali para a frente,
toda vez que um subir o outro sobe e eies, aos pou
cos, combinam preço sem precisar combinar preço.
Nesse tipo de situação tenho um problema grave, por
que a lei não pune o sujeito que está seguindo o preço
do outro. O que ela pune é o sujeito que combina um
preço com outro, o que é uma diferença importante. A
boa notícia é que isso só é possível na situação em
que eu descrevi, em que você tem dois empresários
um olhando para o preço na bomba do outro. Na hora
que colocam o 3 a coisa fica um pouco mais complica
da; a hora em que eu coloco 4, a coisa fica ainda mais
complicada; a hora em que coloco 5, a coisa fica mui
to mais complicada. Na hora em que eu tenho muitos
agentes num mercado, preciso gerar um efeito para
manter os preços iguais, e para evitar que a competi
ção aconteça, preciso artificialmente criar uma situa
ção igual ao do empresário que enxerga o preço da
bomba do outro todos os dias. A transparência de pre
ços que vocês vêem lá "Iaudada" muitas vezes, olha a
transparência daquele mercado, Publicamos tabelas
de preço, Publicamos aI;> nossas margens, estamos
abertos a discussão a sociedade, estamos prestando
contas à sociedade. Oque é I$so? Isso, na verdade, é
um artifício clássico Pélra superar o problema que eu
descrevi, conseguir produzir efeitos similares aos efe
itos da cidade pequena em que •um está olhando o
preço do outro na bomba. Publicar uma tabela de rea
juste antecipado de preço, avisar· ao mercado para
bem da transparência, etc. quando o sindicato de pos
to de gasolina avisa que vai ter reajuste, Publicatabe
la de preços com preço de todos Ol;> postos de gasoli
na a bem da transparência, ele não estáfazendb um
bem para o consumidor. Não é algo bom Para a socie
dade.O que ele estáfazençjo étentandoprodutir os
efeitos do exemplo que eudei, em quevocê podia mo
nitorar preço, podia monitorar acompanhamento de
preço. Mas não esó. Mesmo que eu tenha umsiste
ma de transparência de preços quepermita o monito
ramento .de um emprel;>ário pelo outro, dos preços,
como no exemplo em que um está de frente para o
outro numa cidade pequena, no exemplo em que eu
não tinha um cartel, eu tinha simplesmente um em
presário olhando para o outro e um seguindo o preço
do outro na bomba, mesmo que eu tenha essa situa
ção algo mais é preciso.Mesmoqueeutenha uma ta
bela do sindicato Publicada com todos os preços,
algo mais é preciso para o cartel. Quançlotenho 50,
60, 70 postos sem comunicação, nãO épossível man
ter, por um longo prazo de tempo esses preços simila-
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res. Não é possível. Estatisticamente, não existe uma
situação onde eu possa manter, por 2 anos, os preços
no centavo iguais quando eu tenho 70, 80, competi
dores sem um sistema de monitoramento de preços,
como eu descrevi agora, é a tabela, é um jeito de todo
o mundo saber que preço está cobrando. E sem um
sistema de tornar o cartel estável. Numa situação
onde eu tenho 50, 60, 70 players competindo não
tem jeito de manter aqueles preços iguais sem 3 coi
sas: transparência de preços para que eles possam
se monitorar; combinação por algum centro de coor
denação, eles podem se ligar, pode ser o sindicato
que Publica a tabela, e todo mundo já sabe que a ta
bela na verdade é o código para todo mundo seguir o
preço, pode ser "n" mais capa códigos, que agente ao
longo da nossa experiência, nessa idéia, fomos per
cebendo como padrões em outros mercados que não
os de postos de gasolina; e você tem que ter um me
canismo de punição para quem atravessa o cartel. O
empresário que rouba mercado dos outros naquele
cartel e rouba o mercado dos outros baixando o preço
ele é retaliado e usualmente é retaliado num foro
qualquer, que é o tal sindicato ou é a tal entidade, etc.
Emalguns casos específicos - e não é a regra, certa
mente não é a regra nessa atividade econômica, por
que tem muita gente honesta, muita gente séria, pro
vavelmente a maioria, e certamente não é a regra
mesmo nos sindicatos, nas entidades de classe -, em
alguns sindicatos ou entidades de classe os mecanis
mos de retaliação chegam a ser violentos. A gente
tem um exemplo muito infeliz de mecanismo de retali
ação, que ultrapassaram, quem atravessava o cartel,
e chegaram às autoridades que combatiam os car
téis. A gente teve um promotor que foi morto em Mi
nas Gerais por conta desses mecanismos de tornar o
cartel estável, de punição de quem atravessa o cartel.
Bom, de tudo isso que eu descrevi, qual o resumo? O
resumo é: 1. Cartel legalmente é a combinação de
preços entre produtores para ganhar do· mercado,
para cobrar aquele sobrepreço, e pode chegar a 40%,
50% a mais do que deveria está cobrando se o mer
cado funcionasse. A gente viu também que mercados
que têm tecnologia madura, produtos homogêneos,
barreiras à entrada e são concentrados vão ter, histo
ricamente, mais dia, menos dia um cartel e o cartel
precisa ser combatido. A gente viu que mercados
como o dos postos de gasolina, essenciais para a ma
nutenção dos cartéis, são: a transparência de preços,
permitir que os empresários monitorem qual o preço
que eles estão cobrando todos os dias na bomba, o
mecanismo, um centro de coordenação qualquer en
tre os empresários. E a gente viu também que a gente

precisa de mecanismo de monitoramento, assimetria
e retaliação de quem atravessa o cartel. Então, como
a gente faz para combater isso? Agora, entendendo
como é que as estruturas funcionam, como a gente
faz para combater isso, deixa eu começar pelo arroz
com o feijão, deixa eu começar com o bom e velho
processo, a boa e velha cadeia, a boa e velha multa e
começar dando alguns números do que está aconte
cendo agora no mercado, o que a gente está fazendo.
Talvez, para poupá-los de um tremendo tédio, eu es
tou resumindo a apresentação e estou discutindo os
pontos mais concretos, então, no final, deixo disponí
vel todo esse material para a CPI e para todos os se
nhores e vou direto ao assunto. O que a gente está fa
zendo? O que está acontecendo nesse mercado? A
Secretaria de Direito Econômico, que eu represento
aqui, tem uma incumbência legal de processar no âm
bito administrativo todos os cartéis ou todos os sus
peitos cartéis, na esfera, em qualquer atividade eco
nômica e nesse caso, nesta cadeia, que é dos postos
de gasolina, combustíveis líquidos, revendedores,
distribuidores e assim por diante. Bom, nessa nossa
atribuição, a gente tem que abrir investigações toda
vez que a gente, olhando os indícios que eu descrevi,
aqui, suspeita que alguma coisa está acontecendo. E
aí eu acho que vai ser uma certa surpresa para vocês,
como é geralmente para as pessoas que olham esse
tipo de número, perceber o seguinte: hoje, na Secre
taria de Direito Econômico, eu tenho sob investigação
167 casos só de revenda e distribuição de álcool e ga
solina. Esse não é um número pequeno. Cada caso
de cartel envolve 60, 70, 80, 90, 120, um caso de 178
postos de gasolina, em largas regiões metropolita
nas, 167 casos, eu estou falando do País inteiro, es
sencialmente. Além disso, eu tenho 28 casos só de re
venda e distribuição de GLp, que é outro problema
muito sério que temos discutido na imprensa, em to
dos os foros adequados e que eventualmente vai ser
algo que esta Casa vai ter que investigar seriamente.
Desses 167 casos, só de distribuição e revenda de
combustíveis líquidos, eu tenho algunsabsolutamen
te emblemáticos. E com relação a esses casos, eu
gostaria de pedir inclusive o apoio da Casa para fisca
lizar que as coisas continuem andando como devem
andar. Eu concluí recentemente a investigação de ca
sos razoavelmente, na minha opinião, escabrosos, de
cartéis, que ainda não foram julgados. O meu papel é
processar, recomendar a condenação, mobilizar o Mi
nistério Público e mobilizar o CADE para julgá-los. O
CADE ainda não julgou esses casos; eu estou muito
preocupado com o julgamento desses casos, vou ao
CADE fazer uma sustentação oral para pedir o julga-
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mento desses casos em bloco, a condenação dos
cartéis e gostaria da fiscalização da Casa, para que
esses cartéis fossem acompanhados e julgados
como de acordo, e de acordo com a descrição que fiz
anteriormente. Alguns desses casos, que eu já man
dei para o CADE e que eu mobilizei o Ministério Públi
co para. investigar, são absolutamente emblemáticos
dentro da descrição que eu fiz nessa nossa longa
conversa, já. O·primeiro deles é o cartel decombustí
veis de.Belo HOrizonte. Senhores, no cartel de com
bustíveis de Belo Horizonte, a gente consaguiu uma
gravação da reunião no sindicato, em BeloHorizonte.
E nessa gravação, entre outras pérolas, ouvia-se a
seguinte frase de um dos dirigentes do sindicato. Vou
citar a sic, a frase -e isso está na transparência: Eu
estou querendo é que vocês me ajudem a formar uma
prova. documfmtal bem robusta de que o merCàdo
teve motivopara sairde 1,17para 1,32. OGADEnão
tem nenhum bobo. Se isso não é prova suficiente, ho
nestamente, se isso não é prova suficiente para con
denar assa pessoal por formação de cartel, eu real~

mente não sei mais o que é. Euestou dizendo isso,
porqLleeu começo a ouvir discussÕes qeque isso não
é prova, o patamar de prova que se. requer em Direito
Administrativo punitivo e Direito Penal é um patamar
muito restrito, porque você vai condenar alguém; en
tão, afinal de contas, você precisa... Mas, olha, eu não
estou falando de economia, aqui; eu sou advogado,
advoguei muitos.· anos, advoguei com. isso muitos
anos; eu não sei, se isso não é prova suficiente para
condenar lUllcartel, eu não sei o~ueé.. Seosindica
to, uma entidade de.classe, reúne todos os represen
tantes de 70, 80, 90, 100 postos de gasolina,. senta
todo mundo numa mesa e diz·: "Vamos produzir uma
prova documental de que a gente precisou subir o
preço de 1.,17... 1,32, porque no CADE não tem
bobo", e isso é pego elJl gravação autenticada, ho
nestamente, .se isso não for prova para condenar
esse cartel,eu desisto. Eu vou pedir enfaticamente a
condenação docartel de BeloHorizonte e gostaria do
acompanhamento da Gasa, porque começam as dis
cussÕe~de liberação, etc.Num out~ocartel que eu in
vestiguei,e mandei há um mês parajulgéimento, que
é o cartelde combustíveis deLajes, emSanta Catari
na, a gente teve interceptação telefônica emque, aí,
os dirigentes com~in~varT10 preço por telefone:
"Então, ~manhã, vamos subir () preço para tanto? Va~

mos. Então, 1, 2,3 ejá,amanhã subimos o preço para
tanto". E,nodia seguinte, eles se ligavampara saber
se tinham subido apreço na quantidade devida. Esse
é umoutro caso ern9ue eu espero ter conseguido co
letar provas suficientes de que se tratade umcartel-

e o cartel era imenso, em Lajes; eram centenas de
postos envolvidos no cartel de combustível. Além dis
so, mandei, agora, esta semana terminei de investi
gar um cartel enorme na região metropolitana de Re~

cife, em Pernambuco. Olha, eu estou dando 3 exem
plos: Belo Horizonte, Lajes, em Santa Catarina, e Re
cife, em Pernambuco. É uma boa mostra do que está
acontecendo nesse setor no País inteiro. Acabei de
mandar para o CADE o caso de um cartel de combus
tíveis em Recife, Pernambuco, em que eu tenho a ata
de reunião; o sindicato lavrou uma ata de reunião, au
tenticada e assinada por todos os representantes, em
que se buscava, aspas, 'normalizar os pr,eços do mer
cado". O que era normalizar os preços do mercado?
Normalizar os preços do mercado era fazer uma con
vergência entre oS preços do mercado, para que não
pudesse haver muita competição, essa coisa desa
gradável no mercado, voltando à nossa velha discus
são de sempre. O .interessante nesse.caso é que o
cartel, na minha opinião, o cartel de combustíveis de
Recife, Pernambuco, alegou que se você comparasse
a média do prêço de. gasolina de Recife, Pernambuco,
com outros lugares do País, você ia verque o preço
era menor em Recife, Pernambuco, do que outros lu
gares do País. Mas como bem. sabemos, da nossa
conversa, da nossa primeira metade da conversa,
isso não significa nada. Uma Vezque vooêcoordenou
e criou um g~ande bloco de modificação de preço e
criou um sistemade coordenação de preço, temum
sistema de monitoramento, e que t090 mundo sabe o
preço que todo mundo e$tácobrandona bomba, e o
sistema de retaliação de quem atfavessa o cartel,
hoje pode ser menor, amanhã pode ser maior,.depois
de~manhãpodeser3 vezesmaior, tanto faz, o pro
blema é ocartel. A hora quevocêcal1eii~a\.J~ sÇltor, é
muito difícil descartelizar umsetor. Esses acasos se
somam.a casos muito grandes; em que você teve - um
deles foi E:!m Goiânia, outro deles foi em Florianópolis
recentemente. -, em que. hOUVE:! aconqenação pelo
CADE seVera, e que você tem uma tremenda discus
são correndo no Ju?iciario. AícabeUmao~tracobran
ça que esta Casa tem que fazer,queéa conscientiza
çãodo Judici~riode quecart~1éumcrim6serií$simo
e deve sim ser puniqocom cadei~.. Enquanto neste
País os custos de serpego nlJrnproRessode cartel fo
remsó a multa administrativa queéi SOE - a minha
Secretaria pode recomendar, e?Q~DEpode confir
marque varia de 1 a 30% do faturamento da empresa
--',enquanto isso continuar,. sempre yai terum empre
sário que vai computar issocom9urn custO,um custo
de estar no negócio. Vai falar: "Bom' 9.. máximo. que
pode aconteceré eu ser multadoem30%domeufa-
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turamento, pode ser que eu nunca seja detectado. Se
eu for detectado, eu vou discutir isso na Secretaria de
Direito Econômico durante um certo tempo. Se a Se
cretaria de Direito Econômico conseguir coletar pro
vas suficientes, eu vou sustentar que essas provas
são insuficientes perante o CADE. Se a Secretaria de
Direito Econômico conseguir convencer o CADE de
que merece a condenação, eu vou ter a condenação.
Aí o CADE vai me condenar em 30% do meu fatura
mento. Eu vou recorrer ao Judiciário para suspender a
condenação do CADE e vou ficar 10 anos discutindo
isso, vou até o STJ. Eventualmente, se eu descolar al
gum princípio constitucional violado, eu vou até o STF
e eu vou pagar lá na frente esse dinheiro de 30%,
mas, enquanto isso, eu mantive o cartel cobrando a
margem, que pode variar até 40 ou 50%, durante to
dos os anos em que eu consegui sustentar o cartel."
Enquanto isso continuar, sobretudo em outros seto
res da economia - não estou falando só de combustí
ve�' não -, sobretudo em outros setores da economia
- e eu vou ter várias recomendações a fazer à Casa
de investigações e audiências Publicas sobre outros
setores da economia cartelizados -,enquanto isso
continuar, sempre vai ter um empresário que vai com
putar nos custos de fazer negócios eventual condena
ção, com um percentual da chance de ele nunca po
der ser detectado. Aí é até um desconto nesse custo
de fazer negócio. Enquanto isso continuar, a gente
não vai conseguir ter um combate efetivo a cartel.
Cartel precisa dar cadeia. Repito: cartel precisa dar
cadeia. Eu não sou favorável, eu não sou favorável à
expansão do Direito Penal para capturar monte de ilí
citos no mercado e na atividade econômica e tornar
tudo crime, eu acho isso ruim. Eu não sou favorável a
isso, eu acho que o Direito Penal devia estar focado
nas violações mais graves, só nas mais graves. E não
há violação na ordem econômica mais grave do que o
cartel. Em países, mesmo em países que são tremen
damente parcimoniosos com o uso do Direito Penal
na ordem econômica, como os Estados Unidos, como
os Estados Unidos, você teve, nos últimos 3 anos, 26
executivos, altos executivos, condenados à cadeia, SÓ

nos últimos 3 anos. Enquanto isso não acontecer no
Brasil, a gente não vai conseguir combater efetiva
mente os cartéis. Bom, mas além de mobilizar o Mi
nistério Público e o Judiciário - o Ministério Público
tem feito um grande trabalho com a SDE. A Secretaria
de Direito Econômico tem um convênio com quase to
dos os Ministérios Públicos do País no combate aos
cartéis. E o Ministério Público tem feito um grande tra
balho -, mas enquanto a gente não conseguir uma
grande conscientização nacional, inclusive por parte

do Judiciário, do Ministério Público e das autoridades
administrativas, de que cartel precisa dar cadeia, a
coisa não vai funcionar. E aí a minha primeira suges
tão para esta Casa. Existe hoje uma lei, que é a Lei nO
8.137, que éa lei que define os crimes contra a ordem
econômica. Os arts. 4° e 5° desta lei tentam traduzir
na esfera penal os crimes econômicos, na esfera ad
ministrativa, que são de incumbência da Secretaria
de Direito Econômico e do CADE. O problema é que
esta lei raras vezes é utilizada na prática porque é mu
ito ruim. Esta lei torna uma infração penal coisas
como, dividir ações, fazer fusões e aquisições, venda
casada - no âmbito concorrencial, não no âmbito do
consumidor, que é outra coisa -, e cartel. E ela mistu
ra violações gravíssimas com violações muito pouco
graves e que, às vezes, nem são violações, porque
têm justificativas de eficiência, de melhora e vanta
gens para o consumidor, e assim por diante. Como a
Lei n° 8.137 é muito pouco focada, e ruim, e mal escri
ta, na prática, o que acaba acontecendo é que os car
téis muitas vezes se livram na esfera penal da conde
nação, porque a Lei nO a.137 é ruim. Eu realmente re
comendo que esta Casa veja com cuidado e com
bons olhos uma revisita aos arts. 4° e 5° da Lei n°
8.137, para criar um capítulo penal pequeno, focado e
severo. Só os cartéis devem ser punidos criminalmen
te. Mas os cartéis têm que ser punidos criminalmente
e de forma severa. E esta é uma tarefa que esta Casa
deve assumir.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - É, a Lei

n° 8.137, arts. 4° e 5°. Esses artigos têm que ser revi
sados. O escopo desses arts. 4° e 5° tem que ser dimi
nuído, mas a punição para o cartel, o cartel tem que
ser bem definido na lei, porque não está bem definido
na lei, e o cartel bem definido na Lei n° 8.137 tem que
ser punido severamente, tem que dar cadeia, tem que
dar cadeia, senão a gente nunca vai resolver esse
problema. Essa é a minha primeira recomendação. A
segunda recomendação, depois desta nossa conver
sa longa, é a seguinte: como vocês viram, sem meca
nismos de monitoramento de preços que permitam,
de forma artificial, produzir aquelas condições que eu
descrevi, no caso da cidade pequena, em que você
tem 2 postos de combustível, um olhando para o ou
tro, fiscalizando o preço cobrado na bomba, sem es
ses mecanismos, nenhum cartel é estável. Alguma
hora alguém atravessa o cartel. E aí a própria compe
tição começa a derrotar o carte!. Qual é a minha se
gunda recomendação, portanto? A minha segunda
recomendação é de que esta Casa olhe com muito
cuidado essa história de veicular tabela de preço de
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sindicato, associação. Mesmo nos casos onde não
tem cartel, mesmo nos casos onde não tem cartel
comprovado, não tem nenhum motivo para o sindica
to sair Publicando tabela de preço e reajuste anteci
pado. Vedem isso, vão atrás disso, chamem os sindi
catos que estão fazendo isso aqui para prestar escla
recimentos. Não pode ter sindicado Publicando em
revista, em circular, não pode ter sindicato Publicando
anúncio de reajuste antecipado, tabela, esse tipo de
coisa. Ao invés disso, proponham o seguinte: ao invés
de o sindicato sair Publicando tabela e anúncio de re
ajuste antecipado de preço, um remédio muito mais
efetivo para, ao invés de consolidar o cartel, derrotar o
cartel, é produzir lista positiva. Peguem o posto que
está vendendo gasolina mais barata, que não tem li
minar e que não adultera gasolina, cruzem esses da
dos, que a ANP tem, sim - a ANP tem esses dados,
sim -, crUzem esses dados que a ANP tem e produ
zam uma lista que premie o posto quevende a gasoli
na mais barata sem adulteração, e criem a instabilida
de no cartel, comecem a tornar difícil que o cartel se
equilibre, comecem a tornar difícil que o cartel se sus
tente durante muito tempo. Então, de novo, minhas 3
recomendações para esta Casa. Primeira recomen
dação: revejam aLei nO 8.137, arts. 4° e 5°. A lei é
ruim, o leque é muito amplo, o escopo de infrações
que.estãoprevistasali é virtu~lmente limitado, o tipo
penal está mal descrito, as penas são severas para jn
frações que nem deviam ser cobertas pelo Direito Pe
nai e leves para as quedeviam ser cobertas pelo O.ireito
Penal. No Direito Econômico, só cartel precisa dar ca
deia, maso cartel.precisa dar cadeia. Se cartel·não
der cadeia, você não resolve o problema. Enquanto o
empresário puder descontar o preço de ser pego na
própria margem que ele está podendo cobrarfazendo
cartel, a coisa não vai seTresolvida. Além de revisar o
arts. 4°e$O da lei nO 8.1:37, eliminando todo aquele
ruído que ela tem, restringindo, criando foco só para
cartel, mas com pena de cadeia, além disso, fiquem
de olho neSses sindicatos que anunciam reajuste an
tecipado de preço, mesmo nos casos onde não foi ve
rificado cartel, porque isto é o primeiro passo para o
cartel, isto é um. sinal de que eles estão tentando co
ordenar atitude e coordenar ações de todos os postos
de gasolina, Fiquemde olho nas famosas tabelas dos
sindicatos,. fiquem de olho nos anúncios de reajuste
antecipado, estudem a substituição disso por uma lis
ta positiva, que identifique o posto de gasolina que
está cobrando umbompreço e que tem uma boa qua
lidade. Que essa lista mude toda semana, criem uma
instabilidade no cartel, premiem oposto que tem pre
ço competitivo, premiem o posto que tem uma quali-

dade boa de gasolina, protejam o consumidor final.
Com essas recomendações, acho que termino esta
primeira exposição. Estou absolutamente à disposi'
ção dos senhores para qualquer pergunta. Tenho or
gulho de estar nesta Casa. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana)
- Nós agradecemos ao DI'. Daniel. Eu, que sou um fã do
DI'. Daniel, assumo de público, porque acho que ele é
um talento que está aí em vários debates. Tenho procu
rado com ele aprender muito, porque acho que tem a
sensibilidade de explicar para vários setores, porque
não somos especialistas na área. E ele bota com mu~a

facilidade. E todo mundo acaba entendendo. Há dificul
dade de alguns técnicos, porque são técnicos demais e
acabam não usando a linguagem popular. E ele conse
gue na linguagem popular transmitir.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santana)

- E acho que issofoi mu~o rico para nós. Vamos passar
aos debates. Deputado Bassuma com a palavra.

O SR. DEPUTADO BA$SUMA ..... SI'. Presidente,
Sr. Daniel Goldberg; da Secretaria de Direito Econô
mico do Ministério da Justiça, Srs. Deputados e Depu
tadas, não quero repetir os elogios que já foram feitos
pelo Presidente. Querô apenas reforçar uma caracte
rística que jUlgo essencial: não sóa capacidade de
síntese do DI'. Daniel e a sua facilidade em comunicar
um assunto de certa formacomplexo, mas principal
mente pela sua obstinação na busca de valorizar
aqueles que são honestos neste País e na busca da
quebra da impunidade, que é, sem dúvida nenhuma,
o grande impedimento para que d Paíssla torne efeti
vamente uma nação dign~paratodos, ou seja, onde o
crime seja. punido e os Qons trabalhadores - sejam
eles empresários, sejam comerciantes ou qualquer
outro gênero da sociedade r sejam evidentemente
respeitados. Achei muito .qportuno, Sr. Presidente,
fico apenas lamentando queM na Bahia não pudés
semos ter tido esta aula. Foi uma verdadeira aula, em
poucos minutos, o que daria uma ajuda. tremenda
para um esforço que nÓs... Minhaperguntaé em rela
ção a Salvador, se há algurtlacoisa, porque lá esta
mos há muitos anos lutando contra mais do que com
provados indícios inequívocos da formação. São 170
postos de gasolina na Grande Salvador. 001'. Daniel
foi muito feliz, não são sóóspreços. As pessoas cos
tumam s6 pegar pelas coisa~simples,mas OS preços
dos combustíveis sempre serão parecidos, sempre a
variação será pequena, porque é um mercado em
que a origem do produto é a ·m~sma. Foi feliz a sua
colocação. O DI'. Daniel tôca num ponto crucial, e a
maioria dí;lS pessoas não percebe que é realmente a
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movimentação para cima ou para baixo acontecer.
Isso aconteceu em Salvador várias vezes. Agora
mesmo aprovou a CPI aqui... Fiz um pedido na ses
são passada, para que sejam remetidas para cá no
tas fiscais de todos os postos de gasolina naquele pe
ríodo que antecedeu a redução de preço que a
PETROBRAS divulgou. Pedi notas fiscais de 20 dias
antes e de 20 dias depois. Tenho mais do que certeza
- pois visualizei isso algumas vezes - da chamada
movimentação injustificada. Existem movimentações
que todos sabemosque são decorrência de alteração
no preço da fonte, ou qualquer outra coisa. Mas algu
mas são absolutamente injustificadas, e acontecem
em postos colocados em posições estratégicas. Per
cebemos isso também no mercado amplo. Fico muito
feliz. É uma pena... Queria informar V.Sa., depois vou
enviar para V.Sa., Dr. Daniel, uma síntese que entre
guei para todos os Deputados nesta Comissão. Não
vou mais gastar meu tempo - fique tranqüilo, Sr. Pre
sidente, pois já cansei os Deputados aqui - falando
da vergonha que foi a nossa CPI na Bahia. Foi uma
calamidade. O senhor acredita que existe uma CPI
em que você convoca os suspeitos, que são esses
que estão nitidamente envolvidos, e a CPI leva um
ano e não chama ninguém? Você convoca um que
era dono sozinho de 32 postos de combustíveis, qua
se um quarto do mercado, e esse não é convocado.
Agora a CPI chama justamente o que tinha o preço
mais baixo, e ele quase é execrado na CPI, Deputado
Zica, porque ele vendia mais barato. Como se disses
se assim: "Mas você está furando o cartel." Isso acon
teceu na Bahia. E é a única CPI que conheço, Dr. Da
niel, que não entregou relatório. Um ano e... O Presi
dente está aqui, faz parte desta CPI, infelizmente. Ele
era Deputado Estadual, eu também era, e hoje faz
parte desta CPI. Isso é uma tristeza. Não vou mais re
petir isso, os convidados estão cansados, mas preci
so comunicar para V.Sa., porque tenho esperança e
temos que reforçar, como ontem a Polícia Federal
também nos deu informações chocantes...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado Bassuma, ...

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Já esgotou
meu tempo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Já esgotou seu tempo; são 3 minutos.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - Então, vou en
cerrar. A minha pergunta é sobre Salvador. Só quero
dizer que esta CPI também tem esse papel, Presiden
te. Organismos chaves para a sociedade, como a Se
cretaria de Direito Econômico do Ministério da Justi
ça, que fazem um trabalho sério e importante - que é

dificílimo combater o cartel. Ele mesmo disse que é
de combate permanente, não uma coisa pontual -,
como a Polícia Federal, são organismos que a própria
CP!. .. Não é só mudar a lei, melhorar a lei para que ela
puna com mais rigor os maus empresários, que não
são a regra geral, mas que têm poder, oprimem pela
sua força, porque entra o crime. Mas quero reforçar
essa necessidade, Sr. Presidente. Temos também, a
CPI, ao concluir - tenho certeza de que esta concluirá
positivamente -, que reforçar os organismos que exis
tem, para que eles tenham cada vez mais estrutura,
para que pessoas como o Dr. Daniel tenham condi
ções plenas de exercer seu trabalho num país tão am
plo, tão grande e tão complexo quanto o Brasil. Estou
feliz. A pergunta que fica é se em Salvador há alguma
investigação em andamento. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Deputado João Carlos Araújo. Desculpe, José
Carlos Araújo. Essa dificuldade da Bahia...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa

na) - ... de se encontrar amistosamente...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO

Sr. Presidente, Sr. Daniel, tenho em minhas mãos um
processo administrativo da Secretaria de Direito Eco
nômico, de n° 525, que é referente ao Processo Admi
nistrativo nO 08012000775/2000-66. Este procedi
mento administrativo, representante: Comissão Par
lamentar de Inquérito, CPI dos Combustíveis da Ba
hia, de que fui Presidente. Representei perante a Se
cretaria de Direito Econômico 178 postos de Salvador
pela formação de cartel junto à Secretaria de Direito
Econômico. Nessa época, pedi ajuda do Ministério de
Minas e Energia, da Agência Nacional de Petróleo, do
CODECON, Coordenadoria de Defesa do Consumi
dor, e Secretaria de Serviços Públicos de Salvador.
Há um despacho aqui, assinado pelo Sr. Paulo de Tar
so Ramos Ribeiro, onde ele imputa uma multa diária
aos 178 postos de Salvador, e uma série de outras
medidas - vou tirar uma cópia e passar às suas mãos
-, onde pedíamos que a Secretaria de Direito Econô
mico representasse, junto com o Ministério Público,
contra os 178 postos de Salvador. Embora a Comis
são, a CPI dos Combustíveis da Bahia, por alguma ra
zão, seu Relator não fez seu relatório, este Deputado
que hoje faz parte da CPI dos Combustíveis da Câ
mara Federal, que foi Presidente na Assembléia, to
mou algumas providências, uma dessas, a de repre
sentar junto à Secretaria de Direito Econômico. Mais
fácil se pega o mentiroso do que o coxo, é o ditado po
pular da minha terra, Sr. Presidente. Mais ainda, Sr.
Secretário, também representei... Pela aula que V.Sa.
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nos deu, pela formação de cartel, cOmo é o cartel, fi
cou claro e inequívoco que o difícil é provar a existên
cia do cartel. É o difícil. Um grande entrave que tive na
Bahia foi que não contei com a colaboração da Polí
cia,nema Federal nem aCivil, a não ser do Ministério
Público, que chamei para participar. Representamos
contra esses postos, esse é o papel da Comissão
aqui. Não tenho poder de polícia, não posso sair pela
rua prendendo qualquer pessoa, como também a Se
cretaria de Direito Econômico não pode fazê-lo.. Não é
o meu papel corno Deputado, não era e não é aqui, Sr.
Presidente. Representamos. porque conseguimos
uma prova substancial, que foi da formação do cartel
de GLP, em Feira de Santana, onde conseguimos
prender 4 dos formadores, porque conseguimos, lá,
um dos grandes, dos grandes. V.Sa. falou aqui na
ponta, mas não falou que há o cartel também dos
grandes, que .na Bahia só há 6 ou 7 distribuidores de
combustível, que se unem e se combinam, como diz o
meu relatório como Presidente da Comissão de Mi
nas e Energia, e também quando representei como
Presidente da CPldOs Combustíveis na Bahia.Há os
grandes~ Alguns Deputados, quando quisemos cha
mar um grande...

O·SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Conclua,· nobre Deputado.

aSR; DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
Para concluir, Sr. Presidente. Quando quis chamar um
grande, alguns Deputados que estão aqui impuse
ram, criaram problemas para que esse não fosse cha
mado, porque tinham interesses para que essa pes
soa lá. não fosse. São essas coisas, Sr. Secretário,
que o Delegado disse aqui, que em todos os setores
há pessoas envolvidas. Tenho certeza, quase convic
ção de que tem razão o Sr. Delegado. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nobre Deputado João Magno.

O SR•.DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Direito Eco
nômico, Sr. Daniel Goldberg, acompànhei atentamen
te, a. parte em que pude aqui permanecer, a exposi
ção dev'Sa. Devo confirmar também que é um talen·
to renovado que a sociedade brasileira precisa, espe
cialmente nessa área, pela lucidez consciente com
que foi feita a exposição. Até acho, Sr~ Presidente da
nossaCPI, que é normal. A gente viu outro dia o Pre
sidentedaANR numa exposição de alguma maneira
até patética, dizendo que não dá conta de fazer prati
camente o básico. Eoutras exposições que aqui hou
ve,to?i:ls importantes. Mas esta audiência Publica de
hoje traz paranós uma orientação que acho muito im-

portante não só para a gente concluir esses trabalhos
aqui, buscando punir a contravenção, mas também
buscando firmar um caminho para as gerações atua
is. Até que ponto as universidades e até mesmo as
escolas de grau secundário têm trabalhado esse novo
momento da exploração e da inviabilização econômi
ca da sociedade, especialmente das classes médias?
Até que ponto podemos avançar também? Penso que
uma exposição dessa pode ser também considerada
- quero registrar isso aqui agora, porque, quando for
concluir, pode ser que fique no esquecimento - como
um momento alto das nossas investigações, por tra
zer de uma maneira didática, pedagógica, um assun
to árido como esse, explicações que só quem está re
almente numa condição de preparo poc/e fazer bem
feito como fez. Então, estou dando essa sugestão no
sentido de que, quando for feito o relatório final, consi
derar também para mandarmos para, até mesmo,al
gumas escolas a parte essencial.do que foi esta CPI:
punição, mas também orientação, exemplo. EstaCâ
mara dosDeputados, ela pode ser também um.refe
rencial para intervireinov~r, especialmente quando
nós precisamos trabalhar novos paradigmas de como
enfrentar a bandidagem neste País. Então, fica aqui a
minha recomendação, que seja gravado na memqria
esta exposiçãopara queseja, quem sabe, um instru
mentopara ser utilizado, para frente, nasescolas. E
quero referendar aquioaconselhaownto do ponto de
vista do que temos de fazer na lei. Completa a ... a fala
do ilustre Secretário nesta questão de subsídios para
alter13rmosa lei. Isso tem deserfeito. Para rnim,deve
ser acatado na íntegrÇ\ a sugestão aqui colooa9a. E
eu quero fazer umapergunta a respeito da questão de
Minas Gerais. Na hora, nãopudeacompanharage
quadarnenteos.motivos que levou o oartelaliqui?ar
com a vida. do juiz. Eu quero que V.Sa. explique me
lhor como foi compreençJido.isso aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Dr. Daniel.

O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG .,.- Muito
obrigado. Gostaria, de fato, vou tentar não tornar a
resposta piegas, masgostaria, de coração, de agra
decer aos elogios. Certamente, a recíproca é verda
deira. Já acho que é a minha quartavisita aqui nesse
foro, especificamente com os s~nh9res,e toda vez é
um evento muito produtivo, todavez é um evento. mui
to produtivo, agente sempre s~i colllsugestões, com
uma agenda e com um roteiro de attlação.Ê sempre...
realmente sempre val~ a pena vir aquL Gost13ria de
estender o elogio a todos os Deputados qjuetêm par
ticipado não só da CPI, mas das aU9iêocias Publicas
que precederam esta CPI, queforamtodas tremenda-
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mente produtivas. Muito obrigado. Deputado, com re- O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO -
lação à questão de Salvador e também tocando um O senhor tinha conhecimento dessas providências
pouquinho na questão do Deputado José Carlos, sim, que já tinham sido pedidas anteriormente?
temos uma investigação em Salvador agora, sobretu- O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Não.
do porque Salvador teve uma dessas idiossincrasias. Não tinha conhecimento.
O Governador... O Governador da Bahia baixou o O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO-
ICMS, se não me falhe a memória, em 1 ponto per- Mas com esse número aí, que foi dado entrada...
centual como uma resposta ao pleito da população O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG _ Certa-
com relação ao aumento, ao preço dos postos de ga-
solina. E aconteceu uma coisa que seria engraçado... mente, certamente.
Pois é. Agora, aconteceu uma coisa que seria engra- O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO -
çada, se não fosse trágica, que é imediatamente to- V.Sa. poderá...
dos os postos de gasolina responderam na mesma O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Atende
variação percentual, no mesmo dia, ao anúncio da re- pelo número. Esse número, certamente, é um dos nú-
dução. Quer dizer, o cartel. funcionou para, o cartel meros de procedimentos administrativos da SDA.
funcionou tão bem, mais tão bem que no centavo, Então, portanto... E o Paulo de Tarso era o Secretário
aquele mesmo grupo daqueles 170 postos, acho que de Direito Econômico anterior, então, certamente...
eram 85 postos que variaram... O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO-

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - O senhor estava nessa época lá?
Cento e setenta e oito. O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Não.

O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Daque- O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO -
les 178 postos, acho que pelo menos 85, 86, se não me Não?
falha a memória, variaram no mesmo centavo, no mes- O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Não.
mo dia, o preço, inclusive para baixo. Bom, no caso de O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO _
Salvador, isso aconteceu três vezes, em três períodos.

E o Paulo de Tarso, hoje, continua na Secretaria?
Teve uma variação simétrica, absolutamente simétrica
de preços no centavo em três períodos de tempo distin- O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Não,
tos. Isso, de novo, é de uma improbabilidade, seria mais não. O Paulo de Tarso dá aulas no Rio. Depois, na ver-
fácil que eu ganhasse 60 vezes na loteria, coisa que vo- dade, ele assumiu o Ministério da Justiça no final do
cêscertamente nunca vão ver acontecer. Então, de fato, Governo anterior e, agora, está dando aulas no Rio de
você tem indícios estatísticos muito sérios de que há Janeiro. Mas, certamente, vou averiguar...
uma distorção e que essa distorção atende pelo nome O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO -
de cartel nesse mercado. Por conta disso, sim, estamos Resgatar esse documento.
conduzindo uma investigação. Os desafios são os desa- O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Certa-
fios de sempre: coletar provas, provar que de fato houve mente, certamente.
combinação, você prova o paralelismo, você consegue O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO -
provar economicamente a colusão, mas para conseguir Gostaria que V.Sa. desse conhecimento do que foi feito.
a condenação administrativa e criminal do cartel você O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Certa-
precisa ir mais adiante. Eu enviei umtécnico da Secre- mente. Faço questão.
taria de Direito Econômico, já no nosso segundo mês, a O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO _
Salvador. Ele fez uma visita a três ou quatro lugares es-
tratégicos, inclusive ao sindicato, coletamos documen- Eu agradeço.
tos lá, instauramos uma investigação, a primeira etapa O SR. DANIEL KREPEl GOlDBERG - Eu é
da investigação é confidencial. Assim que ela caminhar que agradeço. Obrigado.
para as próximas etapas, que é são as averiguações O SR. DEPUTADO BASSUMA - Só para deixar
preliminares, que já se tornam público e processo admi- claro, Dr. Daniel, então, deixar para... A bem da verda-
nistrativo, onde eventualmente se instauram processos de, é importante dizer que o Ministério Público da Ba-
com vistas a punir o cartel, se conseguirmos coletar hia fez o seu trabalho, cumpriu... Tenho cópias, aqui e
provas suficientes, faço questão de informar a todos os no meu gabinete, completas, são mais de 200 pági-
senhores e prestar contas, como é minha obrigação, nas, comprovando o cartel. E o próprio Ministério PÚ-
com relação ao andamento desse processo. Mas, sim, blico, em 1999, é que representou junto à Secretaria.
temos uma investigaçãoem andamento. A CPI, evidentemente, nada fez, mas o Ministério PÚ-

-_._-_.-------_.. __.,----_.,._----_._-_._..._--_ .. _~-------,---".,----- --------_._--_._-------~~,.. ---~.-_._-_._._._---~---..~--.".,~._--
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blico fez e é por isso que a Secretaria de Direito Ecoe
nômico tem esse pedido de inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vamos caminhar, vamos caminhar.

e SR. DEPUTADO BASSUMA - Vamos deixar
claro, Sr. Presidente, que não podemos deixar nada
sem o resgate da verdade plena.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Vamos caminhar, vamos caminhar.

e SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - o que
eu me comprometo a fazer é levantar todas asinvesti
gações que estão ocorrendo em Salvador e prestar
contas ao Deputado José Carlos Araújo, inclusive
com relação àquela representação anterior para ve
mos qual foi o fim daquela representação. E, agora,
todas as providências que estão sendo tomadas com
relação à cidade de Salvador. Deputado João Magno,
eu acho que V.Exa. tocou num ponto fundamental da
questão. No Brasil... Essa coisa docartel ainda não é
bem entendida, hoje, no Brasil. E não é entendida por
que, naquele exemplo que dei no começo da nossa
conversa hoje, pensa-se: puxa, cartel de vitamina.
Quanto custa uma vitamina? Na hora em que se vê,
depois de 9 anos decartel, á cifra de 55 bilhões de dó
lares, maior do que qualquer ajuda que o FMI já deu
para o Brasil, em valor extraído do bolso do consumi
dor de um País em desenvolvimento para o bolso de
um produtor de um país desenvolvido, a hora que se
entende a.magnitude dos valores envolvidos, se per
cebe que, de fato, vale a pena investir na criação de
uma cultura ede um ambiente de concorrência. Hoje,
no Brasil, não temos uma cultura e um ambiente de
concorrência. Essa função pedagógica a que o Depu
tado se referiu,. ela é importante, ela deve-se espraiar
por todas as dimensões da sociedade. O Governo an
terior adotouummodeloqu~Se amparava em três pi
lares: privatização, desregulamentação e concorrên
cia. Porq\..le, na hora emque seprivatiza e se desregu
lamenta, precisa-se de concorrência. O terceiro pilar
nunca veio, elenu~cafoi consolidado no Brasil. E
essa éuma tarefa hercúlea. Consolidar esse pilar da
concorrênpia é umatarefa hercúlea, porque senão a
competição que você instaurar no mercado, que se
privatizou, por exemplo, não vem. E os benefícios da
privatização não chegam no bolsodo consumidor fi
nal. Então, tem uma tarefa que este Governo tem que
assumir, queé hE;!rcúle~, e que se deve construir um
pilar que é o pilar mais importante dos três pilares e
que nunca veio, queé o pilar da concorrência. E essa
dimensão que é pedê!:lgógica- o Oeputado tem toda a
razão- deve-SE;! espraié:lr não só pelas escolas, mas
dentro do Governo também, e fora do Governo, em to-

das as entidades da Federação, para que se entenda
que a economia de mercado não é um fim em si mes
mo. A concorrência não é um fim em si mesmo. Toda a
vez que se prejudica a concorrência, você está preju
dicando gente de carne e osso, você está prejudican
do o consumidor final que não tem acesso àquele pro
duto, você está reduzindo o nível de emprego, você
está estimulando as empresas a não se inovarem,
você está estimulando as empresas a não ficarem
mais eficientes, você está perdendo competitividade.
Quer dizer, você está prejudicando gente de carne e
osso. Tenho, lá naSecretaria de Direito Econômico,
gente que ainda acha que está sendo investigada que
não só é possível fazer.cartel como faz ata. Olha, tem
um caso que acho que é emblemático. Tenho um caso
num determinado setor lá na Secretaria de Direito
Econômico, e vejam o que aconteceu. Num setor es
sencial para a economia, numsetor essencial para a
economia, que será aminha prioridade agora nesse
primeiro ano, tenho gente que se reuniu, combinou o
preço, cartelizou - um. setor importantíssimo para a
economia -, e um pobre coitado do cartel votou con
tra. Não tiveram dúvid~, tomouuma mOitão de repú
dio na reunião, na ata: moção de repúdio aO empresá
rio que não quis acompanhamento. de preço. Vota
ram, e por maioria. O empresário que é minoria teve
que acompanhar o aumE;!ntodepreço dos outros. Qu
ando se chega a esse nível de disparate, obviamente,
não é só uma questão deaplicaçâoda lei, mas de
construir uma cultura de respeito e de qbediência à
lei, que internalize em todos nós a.· importância da
concorrência, porque sem isso osbenefícios da eco
nomia de mercado seperdem,eo País fica pior. Isso
destrói sua riqueza. Essa dimensãopedagÓgica é ab
solutamente essencial. ComrelElção é:lO $Iegundopon
to, a Minas Gerais, vejam,algunscartéis, inclusive de
postos de gasolina,sãocartéis que aparentemente
são tremendamente dispersos. Vale dizer, têm-se di
versos postos de gasolina envolvidos, mas, quando
vai-se averiguar, são 3 ou 4 turnos que, na verdade,
todos os postos de gasolina possuem. Portanto, ele
se enquadra naquele quarto requisito que mencionei,
dos mercados concentrados. Mas outros mercados
não possuem só 4 turnós, mas, sim,15, 20, 30, 40 tur
nos de postos de gasolina numa determinada região
da cidade que competem entre si. Nesses mercados,
de fato, o que toda a teoria mostraé que nessesmer
cados precisa-se de uma entidade ou de um centro
de coordenação para permitir a troca de informações
entre eles. Senão, o cartel, em algurnmomento, esta
rá atravessado por alguém que tentará roubar merca
do do outro. Para que isso aconteça, voltando a nossa
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conversa anterior, precisa-se de transparência de O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa-
preço para permitir o controle de um pelo outro, dos na) - Nobre Deputado José Carlos Araújo, ao final da
preços cobrados na bomba, com risco de retaliação audiência, passarei o documento ao SI'. Daniel, e o
de quem atravessar o cartel. Esses mecanismos po- mesmo vai estar constando na Ata, na íntegra.
dem ser mais leves ou mais pesados. No caso de Mi- O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO -
nas Gerais, infelizmente, um dos cartéis que foram Sr. Presidente, está claro que o representante desse
identificados usava mecanismos de retaliação pouco documento é a Comissão Parlamentar de Inquérito,
ortodoxos e, eventualmente, violentos, com ameaças CPI de Combustíveis da Bahia, a Assembléia Legisla-
a quem atravessasse o cartel. Em um determinado tiva da Bahia, o Ministério de Minas e Energia, a
momento, essas ameaças passaram a se estender às Agência Nacional, a Coordenação e Defesa do Con-
autoridades que investigavam o cartel. Uma dessas sumidor - CODECON, e a Secretaria do Serviço PÚ-
autoridades, um promotor, infelizmente, foi assassi- blico de Salvador. Ou seja, nesse caso específico, o
nado por conta disso. Existe aí, nesse contexto, os Ministério Público não fez parte, e somos o primeiro
mecanismos que buscam dar estabilidade ao cartel, provocador desse documento, SI'. Presidente. Portan-
para evitar que alguém tente atravessar o cartel e rou- to, mais uma vez, fica provado que é mais fácil pegar
bar o mercado de todos os outros, porque já que eles um mentiroso, um desajustado do que um coxo. Muito
estão cobrando um preço maior do que poderia ser obrigado, Sr. Presidente.
cobrado, é muito fácil para o entrante, cobrando um O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno) _
preço menor, roubar a clientela de quem tem um pre- Utilizando da prerrogativa de Presidente, antes de pas-
ço maior. Então, todo cartel que tem muitos players sal' a palavra ao ilustre Deputado Carlos Santana...
envolvidos, tem algum mecanismo de coordenação,
de transparência de preços, as famosas tabelas com O SR. DEPUTADO BASSUMA - Pela ordem,

Sr. Presidente. Tem que manter a ordem dos traba
ajuste antecipado, para fazer bem para o consumidor
_ cuidado Casa - não é bem assim. Não é para fazer o lhos. Ele está faltando com respeito...
bem para o consumidor, mas para dar aquele meca- O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)-
nismo de transparência de controle de preço. Sempre VExa. só aguarde um instante.
há algum mecanismo, que pode sermais leve ou mais O SR. DEPUTADO BASSUMA - Estou pedindo
pesado -infelizmente foi muito mais pesado, no caso que V.Exa. mantenha a ordem dos trabalhos.
de Minas Gerais -, de retaliação a quem atravessa O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)-
uma investigação no cartel. Esta Presidência está concluindo uma fala. Então, é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- importante que V.Exa. aguarde, que eu passarei a pa-
na) - Deputado João Magno... lavra pela ordem. Concederei a V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - O SR. DEPUTADO BASSUMA - Estou insistin-
Pela ordem, Sr. Presidente. do. A questão de ordem é para VExa. conduzir os tra-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- balhos com o rigor que a Casa requer. O Deputado
na) - Eu gostaria que V.Exa. assumisse a Presidên- acabou de tecer palavras de baixo calão.
cia, porque sou o próximo. O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)-

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Aguarde VExa. Espere eu concluir o meu pensamen-
Sr. Presidente, eu gostaria de uma informação de to. Na seqüência, eu concedo a questão de ordem.
VExa. O SR. DEPUTADO BASSUMA - Senão a CPI

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa- perde a sua conduta, Presidente. É muito sério isso.
na) - Pois não. O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)-

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Concedo a V.Exa. a questão de ordem na seqüência.
Eu passei às mãos de VExa. um documento que eu Mas tem que ter paciência.
gostaria que VExa. passasse para o Sr. Daniel Krepel O SR. DEPUTADO BASSUMA - A condução
Goldberg. Mas, antes, eu gostaria que VExa. lesse dos Deputados é que tem que ter um decoro parla-
para todos os Deputados desta Comissão o intróito, mental', Sr. Presidente. Se não tiver decoro aqui, a
que são os representantes desse documento - a me- CPI perde o rumo.
nos que ele seja falso, e aí está fácil de o DI'. Daniel O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só
apurar -, inclusive o Ministério Público, como consta quero garantir, porque sou o posterior. Quero garantir
aqui. Então, por favor, Sr. Presidente... a minha fala, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno) 
Com certeza. V.Exa., então, já se considera resolvido
nesse aspecto? Já falou.

O SR. DEPUTADO BASSUMA - V.Exa. não se
pronunciou, Sr. Presidente. Eu estou achando que,
pelas palavras, precisa ter alguma posição.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Ele
representa, Presidente, ele pode representar... Se ele
acha que é de baixo calão, ele representa, manda
para a Mesa da Câmara. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Eu corroboro as palavras do nosso Presidente, que
estápara falar há 1 minuto.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Se
ele quiser, ele representa.

O SR. PRJ:SIDENTE (Deputado João Magno) 
Só quero antes, ilustre Presidente, reforçar, aqui, bre
vemente, que a ordem econômica mundial instaurada
hoje, de umaforma muitoveloz, está chamando para
todos nós uma responsabilidade. E, neste caso, a si
tuação ecOnômica, que massacra as massas, nos pa
íses em desenvolvimento, especialmente com de
semprego, miséria, fome, recessão, tem muito a ver
como que foi coloc~doaqui. E, por isso, ser necessá~
rio as escolas secundária~, superiores deste País, se
voltarem num dado momento. Por isso, eu penso que
émuitobem-virído produzir umas 3 palestras de valor,
uma das quais V.Exa.fez-viu, Sr. Presidente -, para
que, no. fim dos trabalhos, sejam expedidas paraas
universidades e escolas superiores, para que eles fa
çatT) o melhor proveitodisso do ponto de vista peda
gógico. Com a palawa o Deputado Carlos Santana,

OSR•. DEPUT~OO.CARLOS SANTANA - Pri
meiro qUero agradecer ao Dr. Cláudio. E, Dr. Cláudio,
querofalarda sua juventude. Esta Casa não tem esse
hábjtodeelo~iaraspessoas. Aqui é mais fácil criticar.
Mas, c~m~ eu sempre quero ver o ladobom das pes
soas, par~ mimvocêé um talentodo nosso Governo,
do GovernoLula.. Não sei de que Estado você é. Não
sei dequeJamíliavocê é.. Mas tenho a oportunidade
de vertodo~osdebates. Eu acho que você é uma ex
pressãoní~ida, que pqdetrabalhar. Uma das coisas
quese te~tarnfazer~e~sElPaís é os técnicos que não
querem explicar, .manobram. na questão técnica, •e
todo mur}(:!8finge que entendeu a matéria. Ê como fa
zer uma consulta no médico. Seo médico disser:
"Não, .é aqui;. é nãosei o quê". A pessoa diz: "Mas,
meu D~~~I":Aí ele. collleça a dizer que a raiz tal está
nessa sitllação... O cara está com dor de dente, e ele
comeÇa a dizer que é de tal lugar, isso e aquilo outro.
Mas ele quer curar o dente. Então, é mais rápido.

Acho que você, na sua idade, consegue transmitir
isso, coisa com muita dificuldade, que os técnicos
mais antigos têm muita dificuldade para explicar. Eu
quero dizer isso, porque acho que esta Comissão não
tem só o papel investigativo. Ela tem que ter uma...
Acho que a função nossa... O que está acontecendo é
porque tem muitas brechas da lei, e se utilizam da
brecha da lei, e o Relator está com o olho voltado para
essa questão. Acho que essa alteração do sentido da
questão da lei, da penalidade ser mais forte na ques
tão do cartel já é uma realidade. Vai estar no nosso re
latório isso. Agora, Dr. Cláudio, quero voltar a uma
questão. Fiquei muito triste e quero dizer assim: o que
vende jornal é dizer que o preço baixou. O que vende
jornal diz isso: o preço baixou. Para o leigo que está
lá, quenão sabe de adulteração, que não sabe de li
minares que são dada no setor, ele vai no que está
mais baixo. Nem sempre o mais baixo é o mais corre
to politicamente, economicamente e ajuda a socieda
de; Estou dizendo isso, porque, na morte do promotor
emMinas Gerais, quemmandou matar e quem matou
foi oposto mais barato. Uma.semana antes, em Minas
Gerais, o dono do posto tinha. recebido um prêmio,
porque estava vendendo a gasolina - entendeu, Dr.
Daniêl- mais barato. E recebeu um prêmio da socie
dadeda mineira.Hecebeuum prêmio da sociedade
mineira porque estava vendendo agasolinamais ba
rato. Eu quero dizer que esse setor hoje éum •setor
porque nós já escutamos aquiaagência.. A agência
diz que não tem controle de nada, que nelo tem poder
denada, que tem 55. pessoas para fiscalizar no Brasil
todo, Então, nos estamos numa situação·- e eu que, a
cada momento, na minha humildade, tento aprender
- porque têm all'Jum?lspess()~sque acham que Já sa
bem demais, que nãoprecisam ne(Tlde muito debate,
que já tem a fórmula. E~souo contrário. Eu acho que
nós estamos a caJllil)~o da fórmula e, a cada dia, nós
vamos aprendenqoympoY9uinho19 val1los... Então,
nós, que estamostrab€llhen9onYl1l s.etor. que falta
tudo, que falta tudo..Que·é rJ"l19ntiraa gente dizer que
tem, por m$is que à gente... EutiveemJoão Pessoa,
fui convidado porum companhe.iroe fuUápegar um
material daCPI./} CPLf19z um tr~balhoJin(jo. Feztudo.
Quando encaminhou para ~. ~u~tiça,aJustiça inocel)
touJodO mundo,TodornundoestáJnoc19nte.em João
Pessoa,naP~raíba..Então,euªch()que... Da mesma
forma, eu senti do senhor adifi?uldade- e o senhor
foi rrluito sincero em dizer: "Senãode~em isso como
cartel, é melhor parar'. Erit~nd~u? Então,. eu estou
sentido que também... Porissoque euacho que nós
vamos precisar muito.dos~nh()rna.condução. Eu
acho que eu, pelo menos como Presidente, °Relator
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e vários Parlamentares estamos à sua disposição. Na
hora que você quiser fazer uma reunião conosco,
pode dizer: "Eu acho que as alterações têm que ser
essas". Agora, eu quero dizer assim, uma pergunta
bem sucinta. Os jornais estamparam, dizendo: "A ga
solina tem que baixar". Mas não explicaram os jornais
que hoje há uma perda enorme de adulteração. Por
que a batida que teve em São Paulo demonstrou que
os postos que estavam vendendo barato, em São
Paulo, a grande maioria estava tudo adulterando - a
prisão que teve na terça-feira. Hoje, o álcool não tem
controle nenhum. Não tem controle nenhum. Se há
umlugar em que deverá ter uma investigação da Polí
cia Federal e das polícias se chama álcool, porque o
álcool hoje vende direto. Não tem controle. Todo mun
do sabe o que fazem com as notas, hoje, no álcool. E
nós aqui da Comissão temos que aprofundar. Esta
mos·muito na gasolina, mas nós temos que aprofun
dar muito no álcool. Como que o senhor poderia nos
explicar? Porque eu acho que foi um ato falho do nos
so Governo e do meu Governo Lula quando saiu di
zendo que foi assim, entendeu? O último que baixou
lá, baixou na refinaria e não baixou no posto? E se
hoje nós temos postos de gasolina vendendo mais
barato ainda, mas só que ele está com efeito de elimi
nar e está adulterado. Como é que nós vamos fazer
essa fiscalização? Como é que nós vamos sair com
essa tabela de preço? Como é que essa tabela de
preço vai para a sociedade? Então, era essa a per
gunta queeu gostaria de fazer ao senhor, Dr. Daniel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Nós vamos dar oportunidade para mais dois Depu
tados e, na seqüência, o ilustre Secretário responde.
Com a palavra o ilustre Deputado Alexandre Santos.
V. Exa. tem até 3 minutos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, eu queria aqui inclusive elogiar as pa
lavras do nosso Presidente, quando ele se exalta in
clusive em alguns momentos. Mas eu queria parabe
nizar o Dr. Daniel Goldberg e dizer, Dr. Daniel, que to
dos os dados que o senhor puder mandar para nossa
Comissão, todos elementos que puderem ser dirigi
dos à nossa Comissão, aqui, serão de suma impor
tância, para que nós, em conjunto com o senhor e o
trabalho que vem fazendo, possamos dar direciona
mento e mais rapidez na elucidação de alguns fatos
que nos fazem ficar envergonhados de sermos inclu
sive Parlamentares, de vez em quando. Nós temos
aqui um compromisso de dar agilidade. Pediríamos
ao senhor que, o mais rápido possível, encaminhasse
ao nosso Presidente, para que nós possamos real
mente sentar e ter uma Comissão. Eu pediria até uma

Comissão a mais, Sr. Presidente, uma Comissão nos
sa para até começarmos a fazer um trabalho dirigido
a alguns setores que nós precisamos fazer interna
mente como Comissão. Portanto, só um agradeci
mento à sua vinda e um agradecimento ao que o se
nhor tem feito. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Esse pedido de V. Exa. será considerado com o Presi
dente efetivo. Nós estaremos tratando do assunto
para a devida resposta. Agora, com a palavra, o
Deputado Luciano Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados eu, primeiro, quero
cumprimentar o Dr. Daniel Goldberg pela exposição.
Não vou entrar muito nos elogios, senão pode provo
car uma crise de ciúmes aí na Comissão. Mas eu gos
taria, primeiro, de constatar uma coisa que infeliz
mente é uma prática corriqueira no Brasil, que é a for
mação de cartel. Há redes de supermercados, por
exemplo, a rede que tem 50 unidades num Município
como São Paulo e que, ao meu ver, praticam... Eu an
dei observando alguns preços similares, e acho um
negócio difícil o controle da formação de cartel nes
ses instrumentos de mercado, como evidentemente é
no setor de combustíveis. E há, evidentemente, um
abuso muito grande de redes de postos de combustí
veis ou de associações que efetivamente trabalham
no sentido de resolver a desorganização do mercado,
através do estabelecimento de preços mais elevados,
que nem sempre exime o consumidor, que muitas ve
zes é induzido a acreditar que no posto em que está
pagando mais caro está isento da fraude, que aconte
ce de outras formas. Então, evidente que é uma ques
tão muito delicada. Mas, por outro lado, eu vejo com
muita tristeza a falta de ação dos Governos, quer di
zer, Municipais, Estaduais e Federal, principalmente
no que tange à fiscalização. É triste ver, por exemplo,
a ANP insistir no discurso de que tem poucos fiscais,
quando a lei prevê mecanismos de associação de
convênios com os Municípios e Estados no sentido do
papel fiscalizador. Por outro lado, há outras questões
que eu considero essenciais. O mercado de combus
tíveis é um mercado que eu fico às vezes triste e inse
guro de afirmar, de uma forma geral, que preços pró
ximos é formação de cartel. Porque é um mercado
onde nós temos um custo do produto na origem, simi
lar, quando não igual; temos carga tributária, quando
existe, quando incide, é igual. Deveria ser dentro do
Estado, igual; diferente na União. Nós vamos acabar
com isso; e custos de energia, mão-de-obra muito si
milares. Então, uma pequena variação, diferenças mí
nimas de preço são compreensíveis. O que não se
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compreende são as margens muitas vezes exagera
das. Mas há, por exemplo, uma coisa em que eu tenho
insistido, e apresentei ontem um projeto de lei tentan
do resolver, já tem o PLP na 20, que está em urgência
e deve ser votado nas próximas duas semanas, que
visa unificar alíquotas de ICMS nacionalmente e que
visa estabelecer a base de cálculo do ICMS. Mas en
quanto isso não acontece, há uma ação que, para
mim, a Secretaria de Direito Econômico deveria. in
vestigar, e foi objeto de um pronunciamento meu aqui
na Comissão numa quinta-feira, .. há duas semanas
atrás, que é a prática dos supermercados, que fazem
a compensação de crédito tributário da parte relativa
ao preço efetivamente pago pelo consumidor e o pre
ço de base de cálculo do supermercado. O supermer
cado anuncia nos jornais que está vendendo gasolina
mais barato. Aqui no Extra a gasolina abaixou. Vi uma
propaganda de página inteira, que, com.certeza,
aquele.anúncio de página inteira· no jornal O Estado
de S. Paulo, O Globo e Folha de S.Paulo , que saíram
no mesmo. dia, custa mais do que o valor da.maioria
dos postos brasileiros. Um simples anúncio: "Custa
isso". E quando,. na verdade, se formos ver, é uma
concorrência predatória,· que está acontecendo - nós
estamos tentando resolvê-.la -e que estabelece uma
desordeme uma concorrência, O estímulo à fraude no
mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Esta Presidência pede a V.Exa. para concluir.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Serei o
mais breve possível dentro desse raciocínio que eu
queria colocar para a refl.exão do Dr. Daniel. Então,
nós temos aí, na verdade, aquele supermercado está
vendendo mais caro do que todos os concorrentes, o
consumidor pensa que está pagando mais barato, só
queel8paga o imposto, o Estado não recebe e o su
permercadose apropria. Fiz um levantamento da mé
dia dos supermercados que têm postos hoje e eles
estão arrecadando, por mês, Deputado João Magno,
em média, 150 mil reais de ICMS pagos pelo contribu
inte, que não chegam no Estado e que depois usam
para fazer compensação tributária. Então, como é que
a Secretariade Direito Econômico pode chegar na fis
calização do cartel sem cumprir os pressupostos da
parte estruturante do mercado? E aí eu entraria - es
tou insistindo e acho que o Governo está muito deva
gar.O. Governo· Fernando Henrique Cardoso não
cumpriüsua parte oJempo todo e o Governo Lula até
agora tem anunciado que vai fazer e não tem conse
guido fazer, queé o questionamento da constituciona
�idade da CIDE, a declaratória de constitucionalidade
é emergencial, e um esforço concentrado para resol-

ver esses gargalos. Senão, não adianta fiscalizar a
formação de cartel. Eu fico oom a consciência pesada
de acusar posto de gasolina de ter feito cartel num
mercado onde o Estado não cumpriu a sua parte.
Gostaria de deixar essa reflexão para que o senhor a
considerasse. E, por último, quero saber como é que
está o julgamento desse caso de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno) 
É muito oportuna esta questão que V.Exa. traz, Depu
tado Luciano Zica: preparar o Estado para agir no
todo. Realmente. Variando um pouco a ordem, nós te
mos um último orador e eu vou passar a palavra para
o Deputado Edison Andrino e, na seqüência, o Dr. Da
niel pode dar as explicações conclusivas.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO .,.. Bem,
eu gostaria também de cumprimentar também o Dr.
Daniel pela objetividade e a maneira didática como
colocou aqui. essa questão. Primeiro, gostaria de. in
dagar se essa Lei na 8.884, de 94 - se eu não me en
gano, é essa a lei -, tem tantos problemas, e não são
de agora. São problemas que estão sendo descober
tos em função de toda essa problemática. Qual foi a
iniciativa·. que o. Governo tomou até o presente mo
mento para tentar alterar artigo dessa legislação que
V.Exa. colocou aqui como sendo urgente essa altera
ção. Se isso traz tantos problemas, porqUe o Governo
já não tomou a iniciativa? Porque quem sente mais é,
exatamente, o Governo fiscalizador, que· não tem
comocontrolar os .cartéis sem mexer na legislação. E
meparece que, até o presente momento, nada.toi fei
to nesse sentido. Com respeito aocanel em si, tenho
uma preocupação muito grande. Tenho ditoaqui em
outras reuniões da CPl,quandovocêgeneralizaesse
setor importante da economia nacional, porque a
margem de manobrado lucro é muito pequeno em
função até do que colocou o Depuíadoque me ante
cedeu, Luciano Zica, no sentklo deque o preço de ori
gem é o mesmo, geralmente o ICMS éo mesmo, o
custo de um posto de gasolina é () mesmo e você tem
uma margem pequena de manobra. E. geralmente,
quando adiferença dopreçofinal da bomba é muito
grande é que está caindo aí na adulteração de com
bustível, na falsificação, nacompra sem nota, enten
deu? Então, eu tenho uma preocupação muito grande
a respeito dessas colocações. o. GoVerl'lo, recente
mente, anunciou que... se anuncia a nível nacional
que o oombustível, tal dia, vai baixar 10%. Isso sai na
televisão como se fosse baixar no Brasil inteiro 10%,
mas em cada Estado daFederação tem um preço em
função do ICMS que os Estados cobram diferente.
Então, é uma preocupação que temos. E o. cidadão
que vai abastecer quer cobrar aquela diferença a me-
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nos de 10% e lá não vai ser 10%. Alguns podem ser
até um pouco mais ou um pouco menos. Então, é um
setor que é muito complexo. E eu pergunto porque a
PETROBRAS, que é uma estatal que funciona no se
tor de distribuição e é também o sistema controlador
ou regulador do mercado no sentido de baixar o pre
ço. É o Governo que está aí no mercado e pode baixar
o preço se quiser, se a PETROBRAS quiser. Então,
pergunto porque a PETROBRAS não tem esse papel
como estatal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) ..,.. Dr. Daniel..

O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - São
várias as perguntas, todas elas absolutamente perti
nentes e relevantes. Vou tentar responder a todas no
tempo que me resta. Em primeiro lugar, deixe-me co
meçar, na verdade, com uma observação agora do
Presidente titular a respeito da questão da cadeia e
do alerta que o Governo fez para aquela questão da
cadeia e a atitude dos jornais, dizendo: "Olha, preço
baixo é o que vale". No fundo, o alerta que o Governo
fez parte de como o mercado deveria estar funcionan
do. Aí, entro pouco nessa observação e na resposta a
esta pergunta que me foi feita, que é a seguinte. Se te
nho uma cadeia produtiva, em que na ponta tenho
uma tremenda concentração, e na outra ponta uma
tremenda pulverização, difícil é baixar o preço na pon
ta concentrada. Quando baixei o preço na ponta con
centrada, se essa ponta que é pulverizada tem com
petição, não há razão para esse preço não se traduzir
na cadeia em preços menores para o consumidor. Na
verdade, o Presidente Lula, que se mostra a cada dia
mais talentoso em perceber problemas em cadeias e
no mercado, falou algo que é absolutamente pertinen
te no mais sofisticado manual de microeconomia que
você quiser achar, a frase pode ser enquadrada perfe
itamente. O que o Presidente disse é que no mercado,
em que se tem, supostamente, pulverização aqui e
concentração ali, o mercado com essa estrutura não
há nenhuma razão microeconômica para que essa
redução de custo na ponta concentrada, em que se
poderia apropriar o preço para o produtor, não se re
percuta na cadeia até chegar em benefício do consu
midor final. Ele está certo, está absolutamente corre
to. É isso mesmo. Isso não deveria ter ocorrido da for
ma como ocorreu. Algo aconteceu que as leis econô
micas, as leis de mercado não funcionaram adequa
damente. Dito isso, e respondendo a outras pergun
tas que me foram feitas, de fato, nesse setor de ativi
dade não é possível generalizar e dizer: "Só tem car
tel". Não tem só cartel, como também não tem só o
problema do cartel, você tem outros tremendos pro-

blemas que dizem respeito a adulteração e ao pro
cesso de liminares, que vêm sendo constantemente
dadas. Com relação a essas observações o que te
nho a dizer, com toda transparência e honestidade, é
o seguinte: se por um lado não tem só cartel nesse
setor, também é verdade que tenho 167 investiga
ções e essas investigações se espalham pelo Brasil
inteiro. Então, por um lado, com toda honestidade, te
nho que dizer que é uma covardia generalizar a pecha
de que não quero fazer isso. Não quero criar uma pe
cha que recaia sobre um setor inteiro, mas que, por
outro lado, o Presidente tem toda razão quando apon
tou para o fato de que nessa cadeia tem muito bandi
do. Tenho 167 investigações no País inteiro. (Pausa.)

(Intervenção inaudível.)
O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Exata

mente, o que volta a minha recomendação para a
Casa. Perfeita a sua observação. Então, acho que,
com toda transparência, é verdade que nessa cadeia
não há só problema só de cartel. Agora, também é
verdade que, de alguma forma, o problema de cartel
se espalhou por esse setor. Tenho 167 investigações.
Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o ní
vel de investigações, e é claro, vou tentar puxar sardi
nha para o meu lado e vou tentar sustentar que este
Governo está sendo mais eficiente do que o Governo
anterior, é claro ,é o papel que me incumbe, mas tam
bém é verdade que o nível de investigações em rela
ção ao mesmo trimestre do ano passado aumentou
em 40%, já no primeiro trimestre, só nessa cadeia na
Secretaria de Direito Econômico. Então, há alguma
coisa errada com essa cadeia. Concordando com o
aspecto mencionado e subscrevendo o que o Depu
tado Luciano lica falou a cerca de 5 minutos, tem
uma questão que é muito importante, que é a da adul
teração e das liminares, não só importante, porque
também é algo a ser combativo, mas é importante
porque causa distorções na concorrência, não só por
que cria um incentivo perverso para todo mundo ir
atrás da fraude, porque afinal de contas o sujeito está
vendendo mais barato e, como bem disse o Presiden
te titular, os jornais anunciam - fulano está vendendo
mais barato -, aí o sujeito que está com a liminar, e
está com a fraude, então, é bem verdade, que isso
gera discussões tremendas na concorrência. O que
fazer? E aí o Deputado Luciano lica acho que tocou
em 2 pontos essenciais. O primeiro deles, e aí é algo
que não foi anunciado até agora, mas já que o Depu
tado lica tocou nesse ponto... Eu tenho sugerido à
ANp, a gente está tentando desenhar um produtozi
nho, se der, que usa os convênios, para tentar resol
ver o problema da ANP, já que a ANP não tem fiscais,
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como o Embaixador Sebastião sustentou aqui. Então,
tudo bem, nós estamos tentando fazendo o seguinte:
estamos contatando os Secretários Estaduais de Jus
tiçade diversos Estados, estamos colocando eles em
contato com a ANp, estamos sugerindo a celebração
de convênios. Por quê? Para ver se a gente consegue
então resolver esse problema estrutural tão grave,
para que isso não·seja mais um obstáculo para o
combate aos cartéis - primeira coisa. Segunda coisa,
lista positiva; Quando a gente fala em lista positiva,
está errado a gente pensar numa lista positiva como
preço só. Quer dizer, por que não trabalha uma lista
positiva que identifique, que cruze as informações.
Essas informações estão lá, estão na AN P. Então,
quer dizer, é uma questão conceitual, não há nenhu
ma razão pata não trabalhar uma lista positiva cru
zando informações. Issome leVa a um terceiro ponto,
que é importantíssimo, que é a ADC - Ação Declara
tória de Constitucionalidade. Não é da minha compe
tência, não é da Secretaria de Direito Econômico,
mas estive como Ministro noutro dia falando dissoes
pecifiqamente. O Ministro Márcio Thomaz Bastos já
conversou com o Ministro Álvaro, .com o Advoga
do-Gerai da União a respeito disso, apontou para
esse problema sério, porque, de fato, a Ação Declara
tória de Constitucional.idade Urge porque, de fato, é
um pr9blema muito sé~ionoPaís. A gente já identifi
coue$Seproblema e estamos tomando todas as pro
vidêngias PEira acelerar esse processo de julgamento
dacoriveniência de entrar ou não com uma ADC, por
queé algo que precisa ser decidido arespeito dessas
liminares da 81DE, que dizem queé emenda constitu
cional; éim::Qnstituçional. Porfim, com relalfão~.Lei n°
8.El84,el~ ~muitoboa .. Muito ruim é.ade n° 8.137, que
á a lei antiga, que éa quedáo c~pítulo c~iminal Das
Infrações à Ordem Econômicas, de.finidas na Lei nO 8.
884, como o Deputado mencionou. Nada obstante o
Governo estar, sim, tornando providências para alte
rara Le.in° 8.884, também o que vai ser objeto de uma
discus?ão, ~cho, na minha próxima audiênciaPubli
ca, emqueeufui intimado para prestaresclarecimen
tos sobre aquele antigo .projeto de criação .deurna
AgênciaNacional de Concorrência, que envolvia alte
ra~õesnaLei nO 8.884. Este Governo tomouparasi o
desafio de lidar cOm os problemas desta lei e com os
problemEis do sistema brasileiro de defesa da concor
rêqcia.Estarnos,sim, preparando um pacote de refor
ma~ da Lei n° 8.884. Com relação à Lei n° 8.137, há
umaquestãoqueécomplicada, porque é uma lei mui
to antigaquetam~émdiz respeito ~sollegaçãofiscal.

Éa.mesma lei que diz respeito à sOl'legação fiscal.
Então, tem um.processo, que é de fato complicado,

que é o processo de mexer numa lei que também defi
ne o capítulo penal da sonegação fiscal, com todas as
controvérsias que isso envolve. Por isso, eu realmente
acho que nada melhor do que saísse uma recomen
dação da própria Comissão Parlamentar que investi
ga ou o caso dos cartéis que focasse não a Lei. n°
8.137 em geral, mas os problemas do art. 4° e 5° da
Lei n° 8.137 que se relacionam às infrações da ordem
econômica. Só enfatizando qua.l é a opinião da Secre
taria de Direito Econômico a respeito a Lei n° 8137, no
que diz. respeito às· infrações da ordem econômica,
eJas tentam definir infrações penais demais com san
ções de menos. Então, tudo.écrime. Gomo tudo é cri
me, nada é pego. Então, na Lein08.137, comprar uma
empresa pode ser crime. Por outro lado, o cartelnão
está .bem definido, não tem uma sanção severa.. É
aquela história, Direito Penal nã() deve ser usado para
tudo; Direito. Penal deve ser usado para muito pouco,
mas muito bem usado.. E, sem o Direito Penal, você
não vai resolver o problemadocartel. Então, minha
recomendação fica aquL O Governo se dispõe a cola
borar com a Casa na discussão do? arts. 4° e SOe as
sume a responsabilidade no que Ihecabe, no que lhe
diz respeito, mas eu.realmente achoque, do ponto ele
vista de legitimidade, há um problema de legitimida
de, porqueé uma lei.fundamentcd para0 País inteiro,
até no que. di.z respeito ~ ~onegação fiscal também.
Acho que nada mais legítim() do que essa discussão
saindo da Casa, .e não do Governo.

O SR. DEPUTADÇ LUCIANOZICA ~ Só uma
quest~o que faltou, S~. Presidente, por gentileza, duas
questões que eu co~sicferobasi.latespara agente.
Era a questão dos créditos tributários dos supermer
cados, que euach() que é uma afronta ao Direito Eco
nômico, da forma cOrno~stáacontElcendlo, e a ques
tão de Minas,doproce~oque... Por que não anda o
julgamento dessa questão?

O SR. PREStID~NtE(DeputadoCarlos Santa
na) - Só queria tambémaproveitar, Dr. Daniel: que o
senhor repetisse o ~úmero d~lei dapenalidade, para
ficar mais nítido para a Taquigrafia.

O SR. DANIELKREPEL GOLDBERG - A Se
cretaria recomenda uma revisão dos arts. 4° e 5° da
Lei nO 8.137, para qlle o seu escopoJique muito mais
restrito doquehQje, focaliz~d()emcartel, para que se
possa então aplicar ullla penalidade severa aos car
téis. A Lei n° 8.884 é ~ma lei muito boa, e a discussão
da Lei n° 8.884, estamos tendo no âmbito de uma ou
tra requisição que eu tive, paradis~utir a unificação...
A Lei n° 8.884 é uma rei nova e boa. Com relação aos
créditos tributários. e um outro .. problema - que eu
acho que, se o DeputadonãoJevantou, comojá o co-
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nheço, certamente vai levantar daqui a dois minutos
que é o problema de quais são os reflexos também
das liminares no Direito Econômico e na sonegação
de impostos e nas estratégias de elisão fiscal e assim
por diante. Tem uma tese, eu nunca vi usada até hoje
em Direito Econômico, mas eu não acho uma tese im
possível de se usar e estou, na verdade, sustentando
que essa tese seja aplicável, que é a seguinte: do
mesmo jeito que existe algo que se chama preço pre
datório, que é cobrar um preço de vendas, para que
brar aconcorrência, que fique abaixo dos teus custos
variáveis... Voltando ao começo da nossa conversa,
que é a história do celular, o exemplo do celular: se eu
vendesse naquele plenário o celular a 50 centavos
me custando 1 real, eu ia quebrar a concorrência inte
ira e aí podia cobrar o preço que eu quisesse quando
todo o mundo tivesse saído. Num mercado onde as
barreiras à entrada, como eu expliquei no começo da
nossa conversa são altas, vale dizer, em que um outro
concorrente não entra na hora em que eu aumento o
preço de novo, vale a pena fazer isso. No mercado
onde as barreiras à entrada são baixas, não vale a
pena fazer isso, porque aí eu gastei uma dinheirama
e, no final, o concorrente entra quando eu estou na
hora de colher os frutos e aumentar o preço. Então,
em certas condições, é possível usar, sim, como o
Deputado mencionou, a teoria do preço predatório
para combater esse tipo de prática. Então, se o pro
blema dos créditos tributários é usado para cobrar um
preço, naquele mercado, que é abaixo dos custos e,
se as barreiras à entrada naquele mercado são tais
que você quebra a concorrência e não entra gente de
pois para...

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA- Me permi
ta só agregar um dado a esse raciocínio?

O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Claro.
O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sem que

rer atrapalhar. É o seguinte: nesse caso é virtual a co
brança é mais baixa, porque, no real, ela é mais cara,
porque você usa o crédito de ICMS, já que a base de
cálculo do ICMS... Se não houvesse a base de cálculo
manipulada, e por isso nós estamos tentando resol
ver, seria simplesmente esse raciocínio. Só que não é
essa questão. O cidadão cobra, na verdade, um preço
do consumidor, imaginemos, R$1,90, com a base de
cálculo, R$2,40, mas se ressarce desse crédito e,
portanto, acaba cobrando um preço maior do que o
mercado. Ele impõe ao mercado, que não tem condi
ção de fazer essa mesma operação...

O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - E cole
ta dinheiro do Governo para pagar a diferença.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Exato.
O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Pois é.

O que eu queria era lidar com esses dois problemas
de formas distintas. Esse primeiro problema, o qual o
Deputado apontou, é muito sério, representa uma in
fração direta ao Direito Econômico. O segundo pro
blema é ainda mais sério, esse segundo que o Depu
tado descreveu, que diz respeito ao uso dos crédttos,
sobretudo por causa da pauta fiscal e da base de cál
culo presumida, para cobrar um preço baixo do con
sumidor, recolher o crédito, colocar no bolso e distor
cer a concorrência. Esse problema é sério e é de difí
cil resolução no âmbito da Secretaria de Direito Eco
nômico. Mas, no caso dos supermercados eu acho
até que ele é, sim, pode ser resolvido no âmbrto, mas,
em geral, o que eu gostaria de apontar, é que esse
problema se reproduz em vários outros setores.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DANIEL KREPEl GOLDBERG - Pois, é.

E só para dar um exemplo, é difícil dar um exemplo
sem citar nomes, mas existe uma determinada indús
tria que é caracterizada por três grandes líderes. Fa
bricam um bem aí de consumo mutto famoso, têm
dois ou três competidores e um monte de pequenos
consumidores que fazem esse produto no quintal,
mas que representa um marketing muito significativo
e um desafio para essa indústria. O que eles fizeram?
A legislação do ICMS de cada Estado tem uma coisa
chamada base de cálculo presumida, que se faz com
uma pauta. O que a maioria dos Estados faz para
montar essa pauta é consultar as associações de
classe de cada segmento da indústria para dizer qual
é o preço médio que estão praticando para o consu
midor final. Outra recomendação à Casa é para tomar
cuidado nesse sentido. Essas associações de classe
às vezes são dominadas por três indústrias grandes
que jogam o preço lá no alto, que conseguem uma pa
uta presumida e que usam isso para distorcer a con
corrência. Há, então, há um problema ali na ponta, de
advocacia, no nascedouro, estrutural - e aí eu acho
que o Deputado Luciano Zica tem toda razão, de
novo, pois não dá para mexer no problema nessa pon
ta aqui, só de combate ao cartel, sem tomar cuidado
com a estrutura. Na minha experiência eu descobri
que muitas vezes o problema está até antes da ques
tão das alíquotas, o problema está no critério que o
Fisco estadual usa para determinar qual é a pauta. E
quem são as tais associações que são consultadas
para fixar qual o preço presumido? Se formos ver
quem se reúne, que associações são essas, veremos
que são três competidores grandes, que jogam o pre
ço lá no alto - porque eles agüentam a pauta presu-
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mida alta - para prejudicar os produtores pequenos. E
esse segundo problema não está na minha seara de
competência, e que eu já notei que é um padrão e eu
acho que deveria entrar no Relatório, porque é um
problema dos Fiscos estaduais. É incrível como os
Fiscos estaduais acabam distorcendo a concorrên
cia, sem saber, usando esses dados. No caso dos su
permercados, especificamente, por conta das especi
ficações técnicas que o Deputado descreveu, acho
que vale pena a SDE investigar, e eu o farei. E o caso
de Minas Gerais, esse último caso que eu descrevi,
enviei ao CAOE o processo administrativo. Estive on
tem com o Presidente Grandino Rodas e com os con
selheiros do CADE e, como o Presidente Lula pediu
que se investigue com urgência essa cadeia, fiz uma
r13quisição .para que, por uma questão de pauta, o
CADE priorize esses casos, inclusive essa última in
vestigação de Belo Horizonte, que eu enviei há pouco.
Que o CADE priorize o julgamento, como uma réS
posta ao Presidente, que fez um chamamento ao
CADE, e que jogue, inclusive, em. bloco, todos os ca
sos de cartel de postos de gasolina, inclusive o de
Belo Horizonte, que enviei há pouco para lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
Com a palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Quero também fazer jus os
companheiros, cumprimentando o Dr. Daniel Gold
berg. Dr.. Daniel, comoParlamentar e como profissio
nal - não sou do ramo - assumi o desafio com .os
compa.nheiros aqui, nessa tarefa aparentemente ár
dua, aparEmtemente perigosa, de que nós pudésse
mos dar uma resposta à sociedade brasileira sobre
um assunto que toca absolutamente na vida e no quo
tidiano de cada um dos brasileiros. Busquei alguns
parceiros, entre os quais o Deputado Luciano Zica é
minha bússola maior, dentro da Comissão. Nosso
Presidente conhece da área, alguns companheiros
desta Comissão também têm - parece-me - certo co
nhecimento, buscamos fazer, estruturalmente, um es·
queleto com os nomes de quem deveríamos ouvir, e
eu confesso que, depois de um mês com 10 ou 12 au
diências, as questõesjá estãoecontinuarãosendo le
vantadas e agora serão debatidas e amadurecidas.
Minha colocação, primeiramente, é para pedir-lhe
parceria neste trabalho. Deixei claro, como Relator,
que vou trabalhar muito com o Executivo. Tenho esta
do permanentemente com o Executivo, discutindo os
encaminhamentos da CPI. Eu e o Presidente temos
dialogado muito sobre o assunto com companheiros
Parlamentares e hoje ainda estaremoscom o Ministro
da Fazenda discutindo assuntos da tributação,que

concerne à CPI. Elencamos três etapas: de diagnósti
co, de solução e de propostas para a CIDE, que é
ação de constitucionalidade que é necessária. Essa é
uma ação específica do Governo para que saia rápi
do, e ela nos ajudaria muito e seria já um papel que
nossa CPliria cumprir ao longo desses meses de tra
balho. O diagnóstico, a solução e a proposta da unifi
cação tributária do PL 20. Achoque é a solução a pro
posta da unificação tributária do PL 20 e da Emenda
Constitucional 33, que está em regime de urgência
dentro da Casa. Resolvendo a da CIDE, a do diagnós
tico, a solução e a proposta do PIS/COFINS, também
d13vem irno mesmo bojo. Nós temos um desafio do di
agnóstico~ da solução e de propostas para fortaleci
mento da MP e fica muito claro que um dos motivos
nossos é o fortalecimento da nossa agência· regula
dora. E passatambém muito P13la área que V.Exa. diri
ge. O diagnóstico de solução e proposta para melho
rar a fisca.lização e o controle, inclusive com ritos su
maríssimos, onde num espaço de no máximo 48 ho
ras, se tem a decisão como em um posto, em terceira
reincidência, ser fechado sem problemas. Se numa
distribuidora um caminhão é pego adulterado, o rito é
sumaríssimo nesse processo. Obviamente, ternos
que ver Uma proposta e uma solução muito forte para
o álcool que é um sério problema. Há quem diga - e
eu não tenho direito cie colocarpercentuais - mas há
um grande problematambém. no segmento do álcool,
sobretudoquando se compara0 hidratado e o anidro.
Há um problema maior ainda talvez, que é o dossol
ventes e o do diesel· adulterado; olhar. melhor a
PETROBRASe a BR - eu vou falar Um pouco mais
sobre isso - fechar o máximo possível agoratoda.s as
autorizações de distribuidoras. Não.é possível um se
tor que começou com 400, tem230 e 77 delas funcio
nando com liminares. Não temsentido.. Olhar asolu
ção também da regulamentação do transportador, re
vendedor e retalhista. Mas, essa é a nossa bússola
para começarmos a discussão daformatação do rela
tório. Mas eu queria fazer outras considerações. O se
tor que tem quase 60% de impostos na formação do
seu. preço é absolutamente perigoso. Então, ele não
só tem a fraude tributária como a fraude de adultera
ção. E· me parece que essa colocação da parceria
com a receptiva é o melhor caminho. E;uiafazerurna
brincadeira e vou fazer, mas numa pitada d13 melhorar
o ânimo: eu acho que o Governo passado foi mais efie

ciente do que este, mas eu torçoparâ este ser mais
eficiente do que o outro porque melhora o BrasiL Eu
fui Ministro do Governo passado... então, eu acho o
seguinte, na realidade, são opções de Governo e de
política. O que aconteceu? Nos dois primeiros anos
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como técnico, que vim de um setor de pesquisa para
a Casa - 95 e 96 - quando eu vi quebra do monopólio,
quando eu vi lavra do subsolo, quando eu vi entrada
de capital estrangeiros eu falei: entramos no melhor
dos mundos. Não conseguimos fazer as reformas que
tinham que ser feitas primeiro - a tributária e a admi
nistrativa. E nós sabemos por que não fizemos e va
mos tentar fazê-Ias agora. Muito bem! E eu estudei
muito na minha vida o mercado. Em mercado há uma
brincadeira: de um lado chama-se oligopólio, quando
muitos produzem e poucos compram. E oligopsônio,
de outro lado, quando poucos revendem para muitos.
Esse é o nosso caso. Nós temos um oligopsônio mui
to forte: as refinarias, os distribuidores e milhões de
consumidores, e com esse grande defeito de ser um
produto onde, da composição de preço, quase 60%
são impostos. E aí eu concordo com o meu compa
nheiro Luciano Zica que deu umtestemunho um des
ses dias dizendo: olha, eu não sei nem se eu sou in
competente, mas eu não dei conta de manter os
meus postos. É. Mas a verdade é essa, é que real
mente o mercado é desastroso nesse sentido. E
como eu não acredito em mercado perfeito, sou muito
céptico a isso, eu gosto muito de ação reguladora
com a jurisprudência bem formada e rápida, que é o
ideal dos mundos. Então, Sr. Secretário, eu queria pe
dir o senhor o seguinte: primeiro essa parceria, para
que a gente tivesse liberdade de estar lá e cá traba
lhando junto com sua equipe. E tenho discutido isso
muito com nosso Ministro Márcio Thomaz Bastos. Se
gundo, sugestões, para que o senhor já nos ajudasse
nas mudanças dos arts. 4° e 5° da 8.138, que conhe
ce,137, que ninguém melhor que o senhor para suge
rir. O Deputado Evilásio tinha me pedido para fazer
uma pergunta sobre base de cálculo do ICM - mas já
foi respondido -, se configurava cartel ou não nesse
processo. Eu também confesso que tenho um pouco
de medo desse negócio de cartel numa área tão forte
dessa. O que distorce muito o mercado é que todo
mundo em mercado busca escala. Quando você bus
ca escala, você quer uniformidade, margens meno
res, mas ganhar em quantidade, e eledistorce dema
is esse processo e a gente fica sem saber o que é car
tel ou não. E a propósito disso, gostaria mesmo de sa
ber, porque esse negócio de Minas também nos inco
moda, até porque houve uma morte, aquele acidente
todo, por que o CADE tem demorado tanto se não tem
uma base forte de julgar que isso realmente era um
cartel, se o CADE está com essa dificuldade. Eu vou
ler uma pergunta que me foi colocada, que acho inte
ressarite, e vou deixá-Ia com o senhor também, que é
o seguinte: Porque na realidade, o Presidente, que

me ajudou muito e tem ajudado, fez uma colocação.
Eu não me sinto muito à vontade porque os instru
mentos são tão desequilibrados e cada um faz ao limi
te da sua consciência e do seu risco, que acho que
primeiro essa Comissão tem que propor a solução
para esses desequilíbrios e depois buscar aqueles
que utilizaram desses desequilíbrios para se locuple
tarem financeiramente. E não o inverso. Porque senão
não vamos conseguir fazer o trabalho que a socieda
de espera da gente. E nesse aspecto, nós já detecta
mos que a grande solução está na mão do Executivo,
que a ação de inconstitucionalidade da CIDE e quer a
unificação da tributação. E depois essa regulamenta
ção fiscalizadora, regulamentadora e fiscalizadora,
não uma parceria, sobretudo, com a Secretaria de
V. Exa. para que a gente possa ter o rito sumário ou
sumaríssimo em todas as ações. Mas a pergunta que
quero deixar, e que me pediram para fazer e que
achei interessante é o seguinte: o ingresso em juízo,
em princípio, é lícito. Dar liminar é, em princípio, ine
rente ao livre convencimento do magistrado. Exonera
do de custo. poderá praticar o agente econômico o
preço menor, o que acirra a competição e certamente
captura maior parcela de mercado; conseqüentemen
te ele pode quebra outro. Todavia, o provimento limi
nar é antecipação precária de sentença que pode
confirmar ou não medida cautelar. Tratando-se de re
lações instantâneas comerciais na ponta, ao menos
ainda que o liminarlista sejam distribuidores, não há
como recuperar do consumidor final a diferença de
preço correspondente ao tributo, provisoriamente
exonerado. De outra parte, o titular da liminar não pro
visiona valores para suportar eventual derrota no fi
nal. A pergunta é a seguinte: A conjugação desses fa
tores na conduta do autor da ação, não configura uma
lesão à defesa da concorrência? Ressalte-se que
aproveita-se da liminar e multiplica"se em dezenas de
vezes a quantidade de mercadoria, para guardar o
produto e essa quantidade exagerada cai quando
cassada a liminar. Esse é um dos aspectos inclusive
que eu queria pedir ajuda do nosso jovem secretário,
o seguinte: que nos ajudasse a dar formatação, por
que, numa determinada hora,chegam companheiros
aqui que falam: olha, vamos quebrar o sigilo bancário
de fulano ou de tais e tais empresas. Eu temo que a
gente possa cair... Não, mais do que isso, além de não
sermos absolutamente justos e corretos, porque uma
vez feito aqui, isso não tem retorno, é de que existem
caminhos, por exemplo, uma liminar, tem o Supremo,
que deveria (ininteligível). Por que o Supremo não
cassa a liminar daquele Juiz? Se tem um órgão aci
ma, por que imputar à CPI fazer um papel que alguém
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irresponsável não está fazendo? E dessa forma, te
nho a impressão de que devemos caminhar. Mas, in
sisto e repito, esse órgão mais policialesco, nós va
mos chegar nele, mas sem perder de vista esse foco
principal da causa para solucionar os efeitos. Muito
obrigado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, pela ordem. Eu queria dar uma contribuição
nessa questão feita pelo nosso nobre Relator, no se
guinte sentido: há hoje entre juízes contumazescon
cedentes de liminares uma mudança de postura que
também me preocupa, porque como temos batido na
tese da necessidade do depósito prévio paraa com
pra da caução do valor questionado, há um problema
na lei. A lei estabelece que paga o tal imposto o im
portador, o produtor. Enfim, restrito. Se fizer o depósi
to do crédito contestado na liminar na conta quenão
seja deumdesses 2, mesmo quando cassada a limi
nar, você não consegue recuperar. Então, o juiz, às
vezes, concede a liminar, em tese correta, na medida
que exige o depósito em conta separada, mas, mes
mo que o faça, você não consegue estabelecera co
brança, já que o dinheiro não está na conta de um dos
que deveriam ser depositários do tributo. Então, só
para agrega.r dentrq dessa questão levantada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Dr. DiloieL

O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Eu
gostaria deme.colocar à disposição do nobre Relator,
como já me coloquei à disposição do Presidente em
outra ocasião. O Governo está absolutamente à dis
posição .para qualquer colaboração, inclusive já me
comprometi a fornecertodo o material, áreasidentifi
cadas co01o áreasparticularmente problemáticas, es
tou abs()lut~mente à disposição para colaborar. No
que diz resPeito à Le.i 8.137, me faço também à dispo
sição para colalJorar, atéporque eU acho queé impor
tante .e.e$tou •disposto a participar desse processo,
acho irnpo~an~e diferençiar. aquela ·coisa de tornar
tudo Qma. violação penal ou criar um instrumento de
combate., •noPireitoPe~al, que seja focado, restrito e
efetivo, senão você corre o risco de tornar tudo crime
e nãopegal'.nada.8ntão,aS.137 é importante porque
é grande,elaéum ótimo exemplo, o artigo 4° e 5° da
a.137 é um.ótimo~xemplode como o legislador, na
buscadesElr rigoroso,aÇabou tornando tudo crime:
porque na8.137t~docrirne.e nada, você não tem ne
nhum.procesSO penal.h()je no Judiciário que tenha
terminado com a condenação na a.137, porque,
c()mo.ludoyirou crim~,nada foi pego. Então, faço
questã() departicipilrde$se processo - me coloco à
disposição -e de fazer sugestões. Vamos torná-Ia

uma lei muito focada, muito razoável e civilizada e
muito severa, com aqueles fatos que devem ser puni
dos com penas restritivas de liberdade. No que se re
laciona aos fatores estruturais que o nobre Relator
apontou e também que o Deputado Zica apontou é,
de fato... quer dizer, tem problema tributário aqui que
é gravíssimo, tem uma estrutura de. incentivos que é
perversa, na medida em que você incentiva o sujeito a
ir para a fraude, porque o concorrente c1eleestá var
rendo ele da concorrência.por conta disso. Nas teori
as mais tradicionais de concorrência, você sempre
tem alguém financiando a prática predatória, para
varrer a concorrência. A perversidade dessa situação
é que quem está f.inanciando a prática predatória é o
Governo, no fundO. No caso das liminares,quandO
bolaram essa teoria da prática predatória, o que
acontece ~ que em algum momento alguma empresa
tem que ter o requisito que os americanos chamam
de o bolso fundo.Alguém tem quete'r mais dinheiro do
que os outros para conseguir agüentar, para ficar em
baixo da piscina. Prende a respiração e entra napisci
na, agüentar vender abaixo do custo um certo tempo,
para consegUir varrera concorrência. Quando você
tem barreiras na entrada, você vende abaixo docusto
durante umdeterminado período de tempo, consegue
varrer a concorrência; nahora. em que você sai da pis
cina para buscar oxigênio, todo mundo morreu, você
está limpo na piscina, o mercado está livre, aí você
joga o preço I~el'n'bi~aparase ressarcir dos custos.
A perversidade dessa situação é que o sujeito não
precisa se ressarcir dO$ custos. Por quê? Porque o
governo f.inanciol.la pr~tica predatóriaqomos benefí
cios fiscais. Por isso acho 9ue ospeputa.dos têm se
batido corretamente naquestãodo depósito-se não
me falha a memória, ~rt..158, do Código. li'ibutário
Nacional - poris~o que<os peputadostêm se batido
corretamentenessa... questã().Aind!=!. que você não
consiga levantar() dep6sito,recuperar oures~arciral
guém, o importante é nã() deixar iliempresa jogar o
preço lá embaixo. Se a empresa temqqe.~~positar

toda semana e. manter o?epósUo no V<jllord? benefí
cio fiscal, tal como qo~cedidopelaliminrar,pelome
nos ainda quevocê tenha oproblern~dp Ievantamen
to, pelo menos ele obriga repas5arissopat~opreço,
porque ele não.,.,ouatirt:).fdo bolso,odinheirodo de
pósito. Isto melhora muito,d() ppntoidf:}Vi~tflconcor
rencial,. estritam.entecQncorrencial; i~so lY)elhora mui
to a situação. Então os Srs.Deput~dostêmabsoluta
mente toda razão.A de~peitodess~sdific!Uld~destéc

nicas para as quais apontpuo Oeputadpz;icª, vocês
têm toda razãoem.terapontado para a questão dO
158do Código Tributário Nacional como um elemento
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crucial. Porque se você tem que fazer o depósito toda
semana para manter o benefício fiscal, mesmo que
você tenha problemas no levantamento, ou você tira
do bolso o dinheiro do depósito ou você repassa no
preço. Se você repassa no preço, a distorção na con
corrência já é muito menor. Então, ainda com essas
dificuldades técnicas e a despeito dessas dificulda
des técnicas, essa iniciativa que os Deputados tive
ram - o mérito absolutamente dos senhores -, quer
dizer, que visivelmente percebemos uma migração no
perfil das liminares, mesmo as que existem, de limina
res que dispensam depósito suspensivo de exigibili
dade que é do 151 do Código Tributário, preliminares
que requerem o depósito suspensivo de exigibilidade;
isto acho que é mérito. Os Deputados apontaram para
este problema. Tecnicamente, nos termos do Código
Tributário Nacional- estou saindo um pouco da mi
nha seara -, mas, tecnicamente, nos termos do Códi
go Tributário Nacional, hoje, se você ler o art. 151, é
possível que o juiz suspenda a exigibilidade de um tri
buto, sem exigir depósito. É isso que os juízes esta
vam fazendo. Com este alerta feito pela Casa, clara
mente você percebe que os juízes estão aos poucos,
exigindo o depósito também. Isso a despeito das difi
culdades técnicas de levantamento, ajuda muito a
concorrência, porque ou ele tira do bolso, para finan
ciar a prática predatória, ou ele repassa no preço. Isso
já é uma grande ajuda que a Casa nos deu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Queria que o Dr. Daniel fizesse as considera
ções finais.

O SR. DANIEL KREPEL GOLDBERG - Só te
nho uma grande observação final para fazer. Minha
observação é a seguinte: a cultura de concorrência e
a cultura de respeito à lei de concorrência, é um fenô
meno relativamente novo no Brasil. Todos os países
em desenvolvimento passaram por essa fase que a
gente está passando, que é de tentar criar uma cultu
ra de concorrência, aquele terceiro pilar de política
econômica que é regulamentação, privatização e
concorrência. Concorrência, sem a concorrência os
dois pilares causam efeitos tremendamente deletéri
os na economia. Para isso, mais importante do que
reformar a 8.137, mais importante do que medidas
como vedar aos sindicatos de postos de gasolina, que
veiculem anúncios de ajuste antecipado, ou que vei
cu�em tabelas de preço para que se permita a trans
parência, controle e monitoramento entre o cartel,
ainda mais importante do que a ADC - Ação Declara
tória de Constitucionalidade-, ainda é mais importan
te do que a resolução das assimetrias tributárias que

existem hoje, ainda é mais importante do que tudo
isso, é que a Casa nos ajude a ecoar a necessidade
de que se crie neste País uma cultura de respeito à
concorrência. Para isto é muito importante que os Srs.
Deputados fiscalizem de perto os setores em que a
incidência de cartéis é muito alta, quaisquer que se
jam esses setores. Setores pouco poderosos do pon
to de vista econômico, setores muito poderosos do
ponto de vista econômico. E eu proponho um acordo.
Eu proponho vir, daqui a 2 anos, a esta Casa e apre
sentar um relatório dos setores que tiveram o maior
número de denúncias de cartelização, mas também
dos setores que tiveram condenações por carteliza
ção, para que os Deputados fiscalizem e afiram por
que estes setores encontraram condições tão fáceis
de cartelização e dêem eco a essas iniciativas do Go
verno, para que todos possam acompanhar pelos
seus representantes legítimos esta construção que é
um processo longo e doloroso de uma cultura de res
peito à concorrência. Isto não se limita ao setor dos
combustíveis. E com a ajuda dos senhores, com a aju
da desta Casa, quem sabe, num processo longo, ár
duo e difícil a gente consiga daqui a 4 anos olhar para
trás e perceber que a gente não precisou processar
um cartel. O cartel não chegou a se formar, porque os
empresários agora sabem que cartelização é furto do
dinheiro do consumidor, traz prejuízos para o País,
perde emprego, perde riqueza e dá cadeia. E fazendo
isso, você privilegia os produtores que são transpa
rentes e honestos, você dá uma vantagem competiti
va para os produtores que respeitam a concorrência e
você cria a pecha dos produtores que não respeitam
a concorrência. Eu não posso fazer isso. A Secretaria
de Direito Econômico pode processar os produtores
que se caraterizam. A Secretaria de Direito Econômi
co pode investigar os setores em que há suspeita de
cartelização. A Secretaria de Direito Econômico pode
até, eventualmente, é uma coisa que a gente está fa
zendo também, inventar produtos que premiem os
grandes produtores no que diz respeito a observância
da legislação da concorrência. A gente até pode fazer
isso. O que a gente não pode fazer sozinho é criar a
conscientização, o ambiente, a cultura de concorrên
cia no País. Sem isto o País não vai para a frente. To
dos os países em desenvolvimento que passaram por
esta fase de evolução do modelo econômico e de
economia de mercado, precisaram, em algum mo
mento, de um grande movimento de construção de
cultura da concorrência. Isso passa por um fortaleci
mento das instituições, isso passa por uma reforma
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das instituições, isso passa pelo eco que só esta
Casa pode dar à lei de defesa da concorrência, isto
passa, enfim, por uma iniciativa que é do Governo,
mas que é desta Casa. Com a ajuda desta Casa, da
qui a 4 anos olharemos para trás e perceberemos que
criamos uma cultura de defesa da concorrência. E é
com essa observação que me despeço e agradeço a
atenção de todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Santa
na) - Nós que agradecemos. Declaro encerrada a
presente reunião.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

A Presidente da Comissão, Deputada Zulaiê
Cobra, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado ALBERTO GOLDMAN
MENSAGEM W 329/03 - do Poder Executivo

que "submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção entre o Governo da RePublica Fe
derativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel Des
tinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda:'

Ao Deputado AUGUSTO NARDES
MENSAGEM N° 330/03 - do Poder Executivo

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto da Convenção Adicional Alterando a Conven
ção para Evitar a Dupla Tributação e Regular outras
Questões em Matéria de Impostos sobre a Renda e o
Protocolo Final, assinados em Brasília em 23 de ju
nho de 1972, entre o Governo da RePublica Federati
va do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica, cele
brado em Brasília, em 20 de novembro de 2002:'

Ao Deputado COLOMBO
MENSAGEM N° 96/03 -do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Protocolo de Integração Educacional para a
Formação de Recursos Humanos no nível de
Pós-Graduação entre os Estados Partes do Mercosul
e da RePublica da Bolívia, assinado em Brasília, em 5
de dezembro de 2002:'

Ao Deputado IVAN RANZOLlN
MENSAGEM N° 167/03 - do Poder Executivo

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo entre os Governos da RePublica
Federativa do Brasil e da RePublica Oriental do Uru
guai para Permissão de Residência, Estudo e Traba-

lho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios,
celebrado em Montevidéu, em 21 de agosto de 2002."

Ao Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PROJETO DELEI N° 6.988/02 - do Sr. Cabo Jú

lio - que. "aCrescenta o art. 232-A ao Decreto-Lei
1.001, de 21 deoutubro de 1969,Código Penal Mili
tar, tipificando o assédio sexual:'

Ao Deputado LEONARDO MATTOS
MENSAGEM N° 87/03- do PodelrExecutivo

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo sobre Regularização Migratória
Interna de Cidadãos do MERCOSUL, Bolívia e Chile,
celebrado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho
do Mercado Comum, realizada em Brasília, nos dias 5
186 de dezembro de 2002."

À Deputada MANINHA
MENSAGEM N° 258/02 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratui
ta e a Assistência Jurídica Gratuita entre os Estados
Partes do MERCOSUL, a RePublica da Bolívia e a
RePublica do Chile, celebrado em Florianópolis, em
15 de dezembro de 2000:'

Ao Deputado PASTOR FRANKEMBERGEN
MENSAGEM N° 98/03 - do Poder Executivo

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Protocolo de Integração Educacional para o
Prosseguimento de EstUdos de Pós-Graduação nas
Universidades dos Estados Partes do Mercosul e da
RePublica da Bolívia, assinado em Brasília, em 5 de
dezembro de 2002."

Ao Deputado SERAFIM VENZON
MENSAGEM N° 348/03 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo entre o Governo da RePublica Fe
derativa do BrElsil 180 Centro Regional de Educação
em Ciência e TecnOlogia Espacia.is para a América
Latina e o Caribe sobre a Operação do Centro no Bra
sil, celebrado em Bra.sília, no dia12 de setembro de
2000."

Ao Deputado VADÃO GOMES
MENSAGEM N° 101/03 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo sobre Residência para Nacionais
dos Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile,
celebrado por ocasião·da XXIII Reunião do Conselho
do Mercado Comum, realizada em Brasília, nos dias 5
e 6 de dezembro de 2002."

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. 
Fernando Luiz Cunha Rocha, Secretário.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa

O DEPUTADO ROMEU QUEIROZ,
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A
SEGUINTE

DISTRIBUiÇÃO N° 8/03

Em 4-8-2003
Ao Deputado ALMIR SÁ
PROJETO DE LEI N° 1.342/03 - do Sr. Adelor

Vieira - que "altera a redação dos arts. 123, 134 e 233
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro".

Ao Deputado ANTÔNIO NOGUEIRA
PROJETO DE LEI N° 7.406/02 - do Sr. Dr. Hélio

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da marcação
da numeração das bicicletas em seu monobloco e dá
outras providências"

Ao Deputado CARLOS SANTANA
PROJETO DE LEI N° 1.162/03 - do Sr. Rogério

Silva - que "acrescenta dispositivo ao art. 158 do Có
digo de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória a
aprendizagem noturna".

Ao Deputado CHICO DA PRINCESA
PROJETO DE LEI N° 5.056/01 - do Sr. Gilberto

Kassab - que "proíbe a utilização de fumo no interior de
veículo automotor, quando em movimento, em todo o
território nacional" (apensado o PL n° 5.057/01).

PROJETO DE LEI N° 1.060/03 - do Sr. Eduardo
Cunha - que "dispõe sobre a os preços de passagens
e dá outras providências"

PROJETO DE LEI N° 1.387/03 - do Sr. Neuci
mar Fraga - que "altera o inciso IV do artigo 252 da
Lei n° 9.503/97 e dá outras providências"

Ao Deputado ELlSEU PADILHA
PROJETO DE LEI ND 1.219/03 - do Sr. Átila Lins

-que "revoga a Lei n° 9.614, de5de março de 1998".
Ao Deputado FRANCISCO APPIO
PROJETO DE LEI N° 1.063/03 - do Sr. Elimar

Máximo Damasceno - que "altera os arts. 162 e 244,
no capítulo XV "Das Infrações", da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro".

À Deputada IRINY LOPES
PROJETO DE LEI N° 1.348/03 - do Sr. João

Paulo Gomes da Silva - que "dispõe sobre sinaliza
ção no transporte de cargas e passageiros".

Ao Deputado LEODEGAR TISCOSKI
PROJETO DE LEI ND 4.264-A/01 - do Sr. Luiz

Bittencourt - que "altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho

de 1994, que concede passe livre às pessoas porta
doras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual, para estender o benefício às crianças
portadoras de câncer' (apensados os PLs nOs
5.196/01, 5.275/01, 5.208/01, 5.558/01, 6.184/02,
7.031/02, 7.299/02 e 7.464/02).

Ao Deputado MARCELlNO FRAGA
PROJETO DE LEI N° 1.238/03 - do Sr. Luiz

Antônio Fleury - que "modifica os artigos 291 , em seu
parágrafo único, 306 e 308 e revoga o artigo 292 do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997)".

Ao Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO
PROJETO DE LEI N° 1.288/03 - do Sr. Alberto

Fraga - que "dá nova redação ao art. 23 da Lei nO
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro".

Ao Deputado MAURO LOPES
PROJETO DE LEI N° 279/03 - do Sr. Léo Alcân

tara - que "altera o art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, quanto à destinação da receita ar
recadada com a cobrança de multas no trânsito"
(apensados os PLs nOs 744/03 e 1.365/03).

PROJETO DE LEI N° 1.215/03 - do Sr. Carlos
Souza - que "regulamenta a Guarda Portuária".

Ao Deputado NEUTON LIMA
PROJETO DE LEI N° 1.068/03 - do Sr. Beto

Albuquerque - que "dispõe sobre a criação do Siste
ma Permanente de Planejamento de Transporte 
SISTRAN e dá nova redação aos arts. 6° e 8° da Lei
n° 10.636, de 30 de dezembro de 2002".

PROJETO DE LEI N° 1.286/03 - do Sr. Alberto
Fraga - que "acrescenta o artigo 290-A à Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, prevendo a prescrição tri
enal das multas de trânsito, e dá outras providências".

Ao Deputado OLAVO CALHEIROS
PROJETO DE LEI N° 1.223/03 - da Comissão

de Legislação Participativa (SUG 32/03) - que "modi
fica a descrição da Rodovia BR-451".

Ao Deputado PEDRO FERNANDES
PROJETO DE LEI N° 1.148/03 - do Sr. Lincoln

Portela - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do
Código de Trânsito Brasileiro, fixando novo equipa
mento obrigatório para os veículos".

Ao Deputado PHILEMON RODRIGUES
PROJETO DE LEI N° 5.408-A/01 - do Sr. Aníbal

Gomes - que "acrescenta dispositivo ao art. 39 do
105 do Código Brasileiro de Aeronáutica".

À Deputada TELMA DE SOUZA
PROJETO DE LEI N° 1.396/03 - do Sr. Leonar

do Monteiro - que "acrescenta dispositivo ao art. 21
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do Código Brasileiro de Aeronáutica, relacionado à
inspeção de segurança nos aeroportos" (apensado o
PL nO 1.502/03).

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2003. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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O DEPUTADO ROMEU QUEIROZ,
PRESiDENTE DESTA COMISSÃO, FEZA SEGUINTE

REDISTRIBUiÇÃO N° 03/0a

Em4~8-0a

Ao Deputado FERNANDO GONÇALVES
PROJETO DE LEI N° 673/03 - do Sr. Rogério Silva

- que "acrescentadispositivo ao art. 105 da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, estabelecendo corno equi
pamentoobrigatório dos veículos de carga as barras la
terais de proteção {apensado o PL n° 1.026/03".

Ao Deputado GILBERTO NASCIMENTO
PROJETO DE LEI N° 6.990/02 - do Sr. João

Magno - que "alteraa Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Ao Deputado GONZAGA PATRIOTA
PROJETO DE LEI N° 325/03 - do Sr. André Luiz

- que "institui efeito suspensivo para as penalidades
que menciona, do Código de Trânsito Brasileiro, e dá
outras providências".

Ao Deputado MIGUEL DE SOUZA

PROJETO DE LEI N° 7.313/03 - do Sr. Pedro
Henry - que '~alteraaLei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui 6 Código de Trânsito Brasileiro".

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2003. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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O DEPUTADO ROMEU QUEIROZ,
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A
SEGUINTE

DISTRIBUiÇÃO N° 9/0a

Em 21~8-200a

Ao Deputado ALMI R SÁ
PROJETO DE LEI N° 1.590/03 -' do Sr. Neuton

Lima - que "acrescentaparágrafo ao art. 126 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui oCódi
go de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre veículos ir
recuperáveis".

Ao Deputado CARLOS SANTANA
PROJETO DE LEI N° 1.506/03 - do Sr. Eduardo

Paes -' que "dispõe sobre a municipalização do Pier
da Praça Mauá, localizado no Município do Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro".

À Deputada IRINY LOPES
PROJETO DE LEI N° 7.396/02 - do Sr. Pompeo

de Mattos - que "acrescenta parágrafos § 3°, § 4° e §
5° ao artigo 258 da Lei Federal n° 9. 503, de 23 de se
tembro de 1997, estabelecendo limite de 20% do va
lor de mercado do veículo para a aplicaç,ão de multas
de trânsito".

Ao Deputado JORGE BOEIRA
PROJETO DE LEI N° 1.614/03 - do Sr. Rogério

Silva - que "acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro".

Ao Deputado MAURO LOPES
PROJETO DE LEI N° 1.566/03 - do Sr. Pompeo

de Mattos - que "acrescenta parágrafo único ao artigo
65 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, estabelecendo exceção ao uso de cinto de se
gurança".

Ao Deputado PEDRO CHAVES
PROJETO DE LEI N° 1.533/03 - do Sr. Rubens

Otoni - que "denomina Rodovia Federal Governador
Henrique Santillo o trecho da BR-060 - Goiânia / Bra
sília".

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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DEPUTADOS EM EXERClclO

Roraima

Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSB
Ronaldo Dimas - PSDB

Amazonas

Rio Grande do Norte

Maranhão

Álvaro Dias - PDT
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
Múcio Sá - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Piaul

Ceará

Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PFL
Dr. Ribamar Alves - PSB
Eliseu Moura - PP
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo- PSDB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT
Washington Luiz - PT

Almeida de Jesus - PL
Anfbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PSDB
Bismarck Maia - PSDB
Eunfcio Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Unhares - 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
Rommel Feijó - PSDB
Vicente Arruda - PSDB
lé Gerardo - PMDB

Átila Lira - PSDB
B. Sá-PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Paes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PCdoB
Simplício Mário - PT

Amapá

Pará

Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo- PT
Casara - PSDB
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Acre

Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre ~ PDT
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PP

Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
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 - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
lé Geraldo - PT
lé Lima - PP
lenaldo Coutinho - PSDB
lequinha Marinho" PTB

Átila Uns - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia

Alcesté Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PMDB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
lico Bronzeado c PT

Tocantins
Darci Coelho - PFL
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Maurício Rabelo - PL

Paralba
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 Rique - 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
Givaldo 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 Gedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colberf 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 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
Robérío 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 - PS DB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilrnar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isafas Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jairne 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 Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carrno Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair- PT
Osrnânio 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



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgflio Guimarães - PT
Viítorio Medioli - PSDB

Espirito Santo
Feu Rosa- PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga- PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz -PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Nader - PFL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
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 - PSOB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Biítar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juiza Denise Fróssard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
LuiZ Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Moreira Franco - PMOB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
PaQlo Feyó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renáto Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Roçlrigo Maia - PFL
SandroM~tos- PMDB
SimãoSessim - PP
Vieira Reís- PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Am"uri Robledo Gasques - PRONA
Angela Guâdagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio- PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PMDB
Durval Orlato - PT
EdnaMacedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas ~ PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jóvino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos- PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariãngela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMOB
Prqfessor Irapuan Teixeira - PRONA
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
RobsonTuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
VadãoGorries - PP
Val<;lemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PRONA
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho '- PT
Walter Feldman - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira- PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB



Distrito Federal
Alberto Fraga - PMOB
José Rajão - PSOB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMOB
Carlos Alberto Leréia - PSOB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMOB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMOB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMOB
Professora Raquel Teixeira - PSOB
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 - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMOB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - POT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Oilceu Sperafico - PP
Or. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMOB
Hermes Parcianello - PMOB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Jahene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMOB
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 - PMOB

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 - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSOB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcísio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci - POT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMOB
Júlio Redecker - PSOB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Oesconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reihaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSOB



Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Jovino Cândido

Inácio Arruda

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes

Pastor Amarildo

2 vagas

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Raul Jungmann - vaga do
PMDB

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

KátiaAbreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

João Lyra
Joaquim Francisco - vaga do

PFL
José Múcio Monteiro· vaga do

PSDB
Pastor Reinaldo

Tatico
Zequinha Marinho

PT

PFL

PMDB

PSB

Edson Duarte

PP$

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PDT

PV

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Carlos Dunga

José Carlos Elias

B.Sá
Cezar Silvestri

Álvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PL
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DAAMAZONIAE DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Lins (PPS)
1°Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Júlio Cesar

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Simplfcio Mário
Vignatti

Zico Bronzeado

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Lael Varella

(Deputadlo do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra

PFL

PMDB

Abelardo Lupion
João Carlos Baceiar
KátiaAbreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Heienildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Confúcio Moura
JaderBarbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza - vaga do PL

Odflio Balbinotti

Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo • vaga do PL

PT

Benedito de Lira - vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca - vaga do
PSDB
Dilceu Speratico - vaga do PFL
Érico Ribeiro
FranCisco Turra
Leonardo Vilela· vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
doB
Romel Anizio - vaga do PSDB
Zé Lima - vaga do PFl
Zonta

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

PTB

PP

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLiTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes



Maria Helena
PSDB

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PP
Antonio Joaquim
Suely Campos - vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

1 vaga

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto
Thelma de Oliveira· vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José MendonçaBezerra
José Rocha
JÚlio Cesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Pedro Irujo • vaga do PV

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonô

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães
Zelinda Novaes - vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Sérgio Miranda

B.Sá
Rogério Silva

André Zacharow

Davi Alcolumbre

Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Pastor Pedro Ribeiro

Wladimir Costa
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PC do B ocupa a

vaga)

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Salvador Zimbaldi
PL

José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PPS

PDT

PTB

PSB

PSDB

PCdoB
Jamil Murad

Luiza Erundina
2 vagas

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia - vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos· vaga do Antonio Joaquim
PSDB
Ricardo Barros José Linhares
Sandes Júnior Julio Lopes
Valdenor Guedes (Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

AdeJor Vieira
Eduardo Cunha· vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Takayama

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
do PMDB
Mauricio Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos· vaga do
PT

1 vaga

Sarney Filho

Jaime Martins

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Paulo Delgado

Rubinelli

Wasny de Roure

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL

PT

PV

PFL

PPS

Mauricio Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PDT

PRONA

Átila Lins
Rogério Silva - vaga do PT

Davi Alcolumbre

PTB
Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho
PL

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Edson Duarte

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Amauri Robledo Gasques

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Jorge Sitiar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter 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)

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIl:NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1°Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes



João Mendes de Jesus·
vagadoPDT

(Deputado do PFl ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSL

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1°Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: JuIza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PSDB

Enéas

Sarney Filho

Promotor Afonso Gil

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

André Luiz
Max Rosenmann
Moacir Michelelto

Silas Brasileiro· vaga do PP

PRONA

PV

PCdoB

PP

Ann Pontes
José Borba
Luiz Biltencourt
Nelson Bornier· vaga do PSDB
Sandro Matos· vaga do PP

PSDB

PT

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica • vaga do PL
Luiz Alberto· vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

Sérgio Miranda

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: GivaldoCarimbão (PSB)
1°Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

vaga}
PTB

Antonio Cruz Jair Bolsonaro
Edna Macedo Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães Ricarte de Freitas

Vicente Cascione
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a
vaga) vaga)

PL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Edmar Moreira Carlos Mota
Inaldo Leitão· vaga do PTB Heleno Silva· vaga do PTB
Jaime Martins Raimundo Santos
João Paulo Gomes da Silva Wellington Róberto

PSB
Alexandre Cardoso Carlos Willian
MaurIcio Quintella Lessa Gonzaga Patriota
Pastor Amarildo 1 vaga

PPS
Colbert Martins Agnaldo Muniz
Júlio Delgado Rogério Silva

PDT
Alceu Collares Manato
André Zacharow Severiano Alves

IIdeu Araujo

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
JoséPimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odrtio Balbinotti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Atila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Maltos
Itamar Serpa

Nicias Ribeiro

Vanessa Grazziotin • vaga do
PMDB

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano· vaga do
PTB

Rogério Teófifo
Zelinda Novaes

PRONA

PV

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
JuIza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
ZenaldoCoutinho • vaga do PP

PP

PMDB
Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José.Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do PP
Ney topes

Paulo Magalhães. vaga do PP

Robson Tuma
Vic Pires Franco
VilmarRocha

PT

PFL

Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz .Eduardo Greenhalgh
MaurIcio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Signiaringa Seixas

Vanderlei Assis



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)

PTB

Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

AJex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

3 vagas

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado - vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Dr. Ribamar Alves

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PPS

PSB

PT

PP

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

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Dr. Evilásio

Perpétua Almeida

Rogério Silva

1 vaga

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

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Secretário(a): James Lewis Gorman 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 (PI)
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

Dr. Rodolfo Pereira

1 vaga

Dimas Ramalho

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

Júnior Betão
PDT

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

Davi Alcolumbre
PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho - vaga do PFL
PSC

Renato Cozzolino - vaga do PFL

PT

PFL
Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B
a
~~:)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL ocupa a
vaga)

PMDB

PSDB

PP

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

João Tota
Ronivon Santiago

AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Simplicio Mário
Terezinha Fernandes -vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 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



PPS

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
Zequinha Marinho

1 vaga

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia· vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

PSB
1 vaga

Nelson Proença

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Armando Monteiro· vaga do
PMOB

Ricarte de Freitas· vaga do PL
Ronaldo Vasconcellos

PL

PDT

1 vaga

João Lyra· vaga do PMDB

Múcio Sá

PPS
Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Giacobo

Reinaldo Betão· vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Cabo Júlio

Carlos Willian

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

PL

Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Reinaldo

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Jader Barbalho
Luiz Biltencourl

Osmar Serraglio
1 vaga

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PMN

S.PART.
Lúcia Braga

Átila Lira· vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PSDB

1 vaga

Celcita Pinheiro
César Bandeira - vaga do PP

Clóvis Fecury

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PT

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp - vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi - vaga do PFL
Ivan Valente· vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago· vaga do
PP

PFL

Costa Ferreira

Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo· vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PMDB ocupa a Suely Campos. vaga do PFL

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

Deley

1 vaga

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Alex Canziani

Agnaldo Muniz

Dr. Benedito Dias

João Pizzolatti

Assis Miguel do Couto
Jorge Bitlar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

Elimar Máximo Damasceno

Edson Ezequiel
Gastão Vieira

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PT

PV

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
2 vagas

PRONA
Vanderlei Assis

Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

Leonardo Mattos

Enio Bacci
Pompeo de Mattos· vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Rubens Otoni
Virgflio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Osório Adriano· vaga do PP

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca

Geraldo Thadeu

PSDB
Bismarck Maia
Júlio Redecker - vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

PP

PDT

PTB
Enio Tatico

Delfim Netto
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ruy dos Sanlos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1°Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes



vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

PL
Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Valdenor Guedes
Zé Lima

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Carlos Souza

Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly

Yeda Crusius
PP

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Delfim Netto

Feu Rosa, vaga do PSDB

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° VicecPresidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

PSDB

PMDB

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

1 vaga

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Eduardo Cunha· vaga do PP

Giacobo - vaga do PPS

lnaldo Leitão· vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PV

PRONA

PCdoB

Almerinda de Carvalho
André Luiz

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PT

PFL
José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Jovino Cândido

PMDB

Professor Irapuan Teixeira

Promotor Afonso Gil

PSB

PDT

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS

Raul Jungmann • vaga do PMDB

1 vaga

PTB

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1°Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMOB)
Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Maltos

Athos Avelino

Renato Cozzolino

Adão Preito
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Deley • vaga do PC do B

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)

Alice Portugal

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota • vaga do PSB

Severiano AlveS

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Cezar Schirmer
João Correia· vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PT
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

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



Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃOOE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1°Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Neucimar Fraga Jaime Martins
Wellington Roberto João Leão

PSB
1 vaga 1 vaga

PPS

Agnaldo Muniz (Deputado do PP ocupa a
vaga)

PDT
Pompeo de Mattos Manato

PMN
1 vaga 1 vaga

PSC
Renato Cozzolino • vaga do

PFl

PTB

PT

2 vagas

2 vagas

Edna Macedo

Bispo ROdrigues
Edmar Moreira

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara· vaga do por
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Pastor Francisco Olímpio

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson·Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio • vaga do PMDB
Vadão Gomes· vaga do PC

doB

PTB

Pl

PTB

2 vagas

PMDB

PSDB

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

Dr. Heleno· vaga do PSOB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa - vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

PFL

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

PSB
Luiza Erundina - vaga do PC doB
1 vaga

PT

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos- vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro· vaga do PTB
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Helena· vaga do PSDB
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolatti • vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga) 1· vaga

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vága) 1 vaga

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PDT

Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSOB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1°Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

Sandro Matos

4 vagas

Antonio Nogueira
Mauricio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Silas Brasileiro

1 vaga

Rommel Feijó
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

José Militão
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Romeu Queiroz

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Francisco Garcia· vaga do ppS
Ibrahim Abi-ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

PFL

PSDB

PMDB

Herculano Anghinetti

Simão Sessim

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha· vaga do
PFl

PP

PSDB

Aníbal Gomes· vaga do PT
Hermes Parcianello
Mauro Benevides· vaga do
PSDB
Wladimir Costa

AryVanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

José Rajão

Manoel Salviano

(peputado do PMDB ocupa a
vaga)

Costa Ferreira
Murilo Zauith
VilmarRocha
1 vaga

André Luiz· vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP



1 vaga

Aldo Rebelo

Cabo Júlio
1 vaga

Enio Bacci

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
8 vaga)

PV

PRONA

PCdoB

PDT
Neiva Moreira

Leonardo Mattos

Enéas

PPS

PL

PTB

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus· vaga do PMDB

PSB

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP

Zequinha Marinho

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Inácio Arruda

João Herrmann Neto
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga

Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes. vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Miguel Arraes
1 vaga

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Renildo Calheiros

PSB
2 vagas

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
PCdoB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL

1 vaga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, 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

PT

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA 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
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB 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
(Deputado 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
Arnon 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

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha
(Deputado do PSDB ocupa

a vaga)

André Luiz

Edison Andrino

João Correia

Michel Temer
Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

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



PP
Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

PTB
Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Carlos Souza· vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira· vaga do PSDB
Neucimar Fraga

PSB
Cabo Júlio
Paulo Baltazar

PPS

~rico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Lincoln Porteia
Sandro Mabel

Renato Casagrande
1 vaga

Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nilton Baiano

Suely Campos. vagado
PFL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kel/yMoraes

Walter Feldman
1 vaga

PP
Benedito de Ura • vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB
Félix Mendonça

Fernando Gonçalves
Marcondes Gadelha· vaga do PFL

Milton Cardias
(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

Pompeo de Mattos Neiva Moreira
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida
PRONA

Professor Irapuan Teixeira Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1() Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Unhares (PP)
Titulares Suplentes

PSDB

PT

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Antônio Carlos Bifti
Antonio Nogueira

Carlos Santana
MaurIcio Rands

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Alceu Collares
Dr. Hélio

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

1 vaga

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS

PDT

PSB

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques • vaga
doPP

Elimar Máximo Damasceno· vaga
doPP

PCdoB
Jandira Feghali

Manato
Mário Heringer

Carlos Mota
Remi Trinta (Ucenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia· vaga do
PFL
Pastor Francisco Olfmpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Adauto Pereira
Rodrigo Maia
(Deputado do PL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL

PMDB

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

PSDB

Athos Avelino
Geraldo Resende

PT

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Secretário(a): Ulian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A. sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

Edson Duarte

Colbert Martins

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Almerinda de Carvalho

Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
1 vaga

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha

Ronaldo Caiado

Amon Bezerra

João Campos

JuIza Denise Frossard

PV

PFL

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga
PMDB

Marcelo Ortiz

Dimas Ramalho
PDT

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1 vaga

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Benjamin Maranhão· vaga
doPL
Darcfsio Perondi
Dr. Pinotli
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra



(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro • vaga do
PSDB
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

PL

PTB
Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

PL
Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB
Isafas Silvestre
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB

Alex Canziani
Ricarte de Freitas

Almeida de Jesus
Milton Monti

Mauricio 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: 318-7003/7004/7005
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

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 T1scoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Jamil Murad

Érico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Carlos Dunga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Vitlorio Medioli

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Leandro Vilela
Sandro Matos· vaga do PV
Tadeu Filippelli (Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

PV

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do PL

Alice Portugal

Deley • vaga do PMDB

PP

PT

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL

PSDB
Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

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
Gilberto Nascimento· vaga do PV
Marcelino Fraga. vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

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
Thelma 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

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PSDB

PFL

PDT

Cláudio Magrão

PMDB

PPS

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Paulo Kobayashi

PP

PT

PSB

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes

PL
Luciano Castro· vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel

1vaga

César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

Isalas Silvestre

1 vaga



PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP oC~::a)

PRONA Geraldo Thadeu

PSDB

Dr. Pinotti
Silas Brasileiro

2 vagas

Antonio Joaquim
Valdenor Guedes

1 vaga

Félix Mendonça
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Almir Moura
Mauricio Rabelo

Wellington Roberto

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

Serafim Venzon
1 vaga

PL

PP

PTB

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

Chico da Princesa
Milton Monti
Oliveira Filho

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

Iris Simões
José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

José Unhares
Nelson Meurer
Ronivon Santiago

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Vicente Arruda
Veda Crusius

Fernando Diniz
Jorge Alberto
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Isaias Silvestre

1 vaga

Almeida de Jesus
MaurIcio Rabelo

Sandro Mabel

Cezar Silvestri

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior - vaga
doPMDB

Silas Câmara· vaga do PFL

Leônidas Cristino
PPS

PL

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do PL

Romeu Queiroz

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vagadoPFL
Miguel de Souza· vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Pàtriota • vaga do PC do
B
1 vaga

Amauri Robledo Gasques
PV

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Alceu Collares

Jamil Murad

PDT
Manato

PCdoB
Renildo Calheiros

PRONA
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DIE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 40-A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS ARTS.
37,40,42,48,96,142 E 149 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, O

ART. 8" DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

(REFORMA DA PREVIDÊNCIA).
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Amauri Robledo Gasques
~]i· ".-::.

PT

PFL
Ailtônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

Enéas

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme. Menezes
Ivan Valente

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Patrus Ananias
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PT

PFL

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
MaurIcio Rands
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

José Roberto Arruda
Luiz Carreira

Pauderney Avelino
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Barbosa Neto
José Borba
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

PSDB

André Luiz
Ailn Pontes

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha

Paulo Uma

Anlbal Gomes
PMDB

Adelor Vieira
Antonio Cambraia
Julio Semeghini

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, 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 "DÁ NOVA 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

Luiz Carlos Hauly Eduardo Paes
Narcio Rodrigues Júlio Redecker
Walter Feldman Ronaldo Dimas

PP
Francisco Dornelles Alexandre Santos
Pedro Henry Mário Negromonte
Romel Anizio Suely Campos

PTB
Nelson Marquezelli Luiz Antonio Fleury
Pedro Fernandes Philemon Rodrigues
Roberto Jefferson Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles Bispo Rodrigues
Miguel de Souza Giacobo
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow Manato

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7062/7059
FAX: 318~2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RlCD, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA",

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT

5 vagas

4 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

Severiano Alves

Dimas Ramalho

1 vaga

Ibrahim Abi-ackel
Ivan Ranzolin

1 vaga

Marcelo Ortiz

2 vagas

Antonio Cruz
1 vaga

PL
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

PP

PV

PTB

PPS

PSB

PDT

PCdoB

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Cezar Sílvestri

Sarney Filho

Wagner Lago

Carlos Willian
1 vaga

Promotor Afonso Gil

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

PP

PFL

PSDB
Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gílmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

6 vagas

Osmar Serraglio
3 vagas

Paes Landim
4 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

Carlos Sampaio
Juíza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

PSDB
Bonifácio de Andrada

Heienildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra
Zequinha Marinho

PL
José Santana de Vasconcellos

2 vagas

Lincoln Portela



Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 68
, 78

, 88 E 9"
REGiÕES",

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT

PFL

Orlando Fantazzini
5 vagas

1 vaga

Sarney Filho

Gervásio Silva
4 vagas

6 vagas
PT

PV

PFL

PCdoB

Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Leonardo Mattos

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Promotor Afonso Gil

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala .170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE LíqUIDA DO MUNiCípIO, OEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
2° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

Álvaro Dias

2 vagas

B.Sá

Jandira Feghali

Vanderlei Assis

Raimundo Santos

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Professor Irapuan Teixeira

PPS

PCdoB

PDT

PRONA

Severiano Alves

Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB

Alice Portugal

Alexandre Cardoso
MaurIcio Quintella Lessa

Athos Avelino

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas
Barbosa Neto
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso

PMDB
João Correia

3 vagas

PMDB PSDB
Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Maria Helena
3 vagas

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio Medioli
PSDB pp

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

IrisSimões
José Militão

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Mário Negromonte

2 vagas

PTB
2 vagas

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Eduardo Seabra
Iris Simões

Almir Moura
Reinaldo Betão

PTB

PL

PSB

Neuton Lima
1 vaga

Giacobo - vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
Inaldo Leitão - vaga do PSDB

PSB

MaurIcio Quintella Lessa
1 vaga

Nelson Proença

2 vagas

PPS
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT
Carlos Willian
Pastor Francisco Ollmpio

Geraldo Thadeu

André Zacharow

PPS

PDT

2 vagas

Cezar Silvestri

Mário Heringer

Enio Bacci

Daniel Almeida

Leonardo Mattos

PCdoB

PV

Davi Alcolumbre

Jamil Murad

Jovino Cândido



"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Mário Dráusio de o. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7058/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1394, 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
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",

Presidente: Herculano Anghinetli (PP)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

PT
João Alfredo

Josias Gomes
Luiz Alberto

Mauricio Rands
Simplício Mário

Terezinha Fernandes

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8428/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

PFL
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

PMDB
Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP
Francisco Appio
Herculano Anghinetli
Pedro Corrêa

PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto
Jovair Arantes - vaga do PSDB

PL
Almeida de Jesus
Medeiros

PSB
Eduardo Campos
Isaías Silvestre

PPS
Júnior Betão

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
Daniel Almeida

PV
Deley

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

5 vagas

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Ariosto Holanda
Amon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

João Tota
2 vagas

Zequinha Marinho
1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

2 vagas

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

Edson Duarte

5 vagas

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

Moraes Souza
Zé Gerardo

Átila Lira
Gonzaga Mota

João Castelo
1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo· Ribeiro

Zé Lima

2 vagas

Inaldo Leitão
Sandro Mabel

2 vagas

Leônidas Cristino

Wagner Lago

Inácio Arruda

Vanderlei Assis

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

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 (PSOB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMOB)
Titulares Suplentes

PT



Júnior Betão
PDT

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

PSDB

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha. vaga do

PFL
Ricardo Izar

Vicente Cascione

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Antonio Joaquim

Feu Rosa· v,aga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PL

PP

PTB

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

Paulo Marinho, vaga do PFL
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Carlos Mata
Chico da Princesa
Medeiros

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Unhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

AdeJor Vieira
Alberto Fraga
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Agnaldo Muniz

Davi Alcolumbre

PL

Elaine Costa
Homero Barreto

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Heleno Silva
Maurício Rabelo

Laura Carneiro
2 vagas

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

1 vaga

Ivan Ranzolin
Sandes Júnior

PP

Ann Pontes
Darcísio Perondi

1 vaga

PPS

AryVanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Undberg Farias· vaga do PSB
PFL

PSB

PTB

PSDB

PMDB

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Isafas Silvestre

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
ZOllta

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Odair
Reginaldo Lopes
Vignalti
Zico Bronzeado

Alice Portugal
PV

Daniel Almeida Leônidas Cristino Geraldo Thadeu
PDT

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMAABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Deley

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Jovino Cândido

PT
Adão Pretto

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Undberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFL

Luiz Carreira
Reginaldo Gennano

Vic Pires Franco
VilmarRocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Alceu Collares

Jandira Feghali

Enéas

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

Coriolano Sales
Darci Coelho

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Vanderlei Assis

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do

PDT

PT
Iriny Lopes

Mariângela Duarte
5 vagas

PFL
José Mendonça Bezerra

Robério Nunes



Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

PMDB
Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

PMDB
Almerinda de Carvalho

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Nélio Dias

Ricardo Barros
Valdenor Guedes

PTS
Edna Macedo

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

PL
PTB

Luiz Antonio Fleury
Robe.rto Magalhães
Vicente Cascíone

PL
Carlos Mota
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

PSB
Carlos Willian
1 vaga

PPS

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

2 vagas

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

Severiano Alves

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga doPSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa· vaga do PFL
PSB

2 vagas

PPS
Atila Lins

PDT
Mário Heringer

PCdoB
Dimas Ramalho

PDT
Júlio Delgado Renildo Calheiros Inácio Arruda

PV
Wagner Lago Pompeo de Mattos Jovino Cândido Marcelo Ortíz

PCdoB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS 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

PT

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim
1 vaga

Jefferson Campos
Pastor Pedro Ribeiro

Takayama

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Carlos Santana
Dra. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PT

PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena

Secretárío(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

1 vaga

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
Simplício Mário

Professor Irapuan Teixeira
PRONA

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

Perpétua Almeida

IIdeu Araujo

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco



Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB

2 vagas Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Pedro Chaves

1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Ronaldo Dímas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Antonio Cambraia
Eduardo Paes· vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Anivaldo Vale
Antonio Carlos lIiIendes Thame

ArnOn Bezerra
Gonzaga Mata
Veda Crusius

PP
Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves· vaga do PMDB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes· vaga do PSDB

PL

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Homero Barreto
Philemon Rodrigues

1 vaga

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga
PTB

Enio Tatico

Pedro Fernandes
Zequinha Marinho

PL

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT

PMDB

PFL

Leonardo Mattos

Vanessa Grazziotin

João Herrmann Neto

1 vaga

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

PV

PPS

PDT

PSB

PCdoB

Edson Duarte

Sérgio Miranda

Beta Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio Ramos

André Zacharow

Ora. Clair Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Dr. Rosinha
José Mentor Fernando Ferro
Paulo Pimenta Paulo Bernardo

PFL
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Robson Tuma José Rocha
Rodrigo Maia 1 vaga

PMDB
André Luiz Anrbal Gomes
Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mata
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíODO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAis RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BIILHÕES.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar

Vic Pires Franoo

2 vagas

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Cláudio Magrão
PPS

PDT

IIdeu Araujo

Jamil Murad
PRONA

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Júlio Delgado

Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Daniel Almeida

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho· vaga do PFL

PSB
Df. Ribamar Alves
Isaías Silvestre



PT

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
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° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Mário Negromonte Nilton Baiano
PTB

José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Lincoln Portela
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
1 vaga Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei.Assis

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA •

CENTRALIZAÇÃO 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

Devanir Ribeiro
José Eduardo Cardozo

Rubens otoni
Wasny de Roure

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 Bittencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Darcrsio Perondi
Saraiva Felipe Silas Brasileiro

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Yeda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Linhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Câmara José Carlos 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 Vanderlei Assis

Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Zico Bronzeado

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/7055
FAX: 318-2182

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: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT

4 vagas

3 vagas

Paulo Baltazar

Laura Carneiro
Robson Tuma

1 vaga

1 vaga

Jandira Feghali

Jovino Cândido

Lupércio Ramos

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

Eduardo Barbosa
José Rajão

Nicias Ribeiro

João Pizzolatti
Valdenor Guedes

Armando Monteiro
1 vaga

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

PMDB
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

PP
Julio Lopes
Sandes Júnior

PTB
Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

PL
Coronel Alves
Medeiros

PSB
1 vaga

PPS
Júlio Deigado

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin
PCdoB

PV
Sarney Filho

Secretário(a): Sflvio Souza da Silva



vaga)
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
Mussa Demes

PFL
Fernando de Fabinho

Murilo Zauith
1 vaga

PMDB

Iris Simões
Marcus Vicente

PTB

PL

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

PL

PV

PlB

PSDB

1 vaga

IIdeu Araujo

1 vaga

Dimas Ramalho

Severiano Alves

Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

Dr. Evilásio

Professor Irapuan Teixeira

Rogério Silva

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Jaime Martins
João Caldas

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEICULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 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 FIZER NECESSÁRIO.
Titulares Suplentes

1 vaga

Almir Moura
Oliveira Filho

Rogério Silva

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini

José Mílitão
Luiz Antonio Fleury

Jovino Cândido

Max Rosenmann
Takayama

1 vaga

1 vaga

Ivan Ranzolin
1 vaga

PP

PSB

PPS

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB

Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Manato

Cezar Silvestri

Giacobo
Reinaldo Betão

Alex Canziani
Neuton Lima

1 vaga

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Perpétua Almeida

Deley

Anlbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

PT

PFL

PMDB

César Bandeira
Corauci Sobrinho

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

Pedro Fernandes

Paulo Marinho

Eliseu Moura

João Castelo

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PT

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: AnexO 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7064/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Metles (PFL)
Titulares Suplentes

Carlos Santana
Luciano Zica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Eduardo Gomes
Rafael GUerra
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

PFL
Abelardo Lupion

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

PMDB
Edison Andrino

Eduardo Cunha - vaga do PP
José Divino

Mauro Lopes
PSDB

Helenildo Ribeiro
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

João Pizzolatti
(Deputado do PMDB ocupa a

Dr. Ribamar Alves
PCdoB

Vanessa Grazziotin

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM 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
LTOA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)



(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa avaga)
(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 do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

REGULA AFAL~NCIA,A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

PSDB
Carlos Sarnpaio

PP
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Nelson Marquezelli

PL
Miguel de Souza

1 vaga

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

PV

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TITULOS PUBLICADOS - 2002

OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO
MAZÔNICA

ISBN: 85-7365-212-8

R$15,40

DIREITO À SAÚDE MENTAL: SEMINÁRIO

ISBN: 85-7365-223-3

R$ 4,40

ENDIVIDAMENTO AGRfCOLA : A BUSCA DE
SOLU ÕES DEFINITIVAS

ISBN: 85-7365-236-5

R$ 5,50

&li; E

NEGRO NO MERCADO DE TRABALHO
AUDIOVISUAL O

ISBN: 85-7365-184-9

R$3,30

ISBN: 85-7365-231-4

R$3,30

CRISE DO MODELO DO SETOR ELÉTRICO
BRASILEIRO, A

ISBN 85-7365-208-X

R$3,30

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e.Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



EDiÇÃO DE HOJE: 550 PÁGINAS


