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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 407, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Sagrado
Coração de Jesus do Bairro Santanense a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 805, de 28 de dezembro de 2000, que

autoriza a Associação Comunitária Cultural Sagrado Coração de Jesus do Bairro Santanense a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaúna,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 408, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Assistência Comunitária e Ensino
Profissionalizante de Sete Lagoas - FACOMSEL a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 524, de 29 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas - FACOMSEL a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo °seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 409, DE 2003

Agosto de 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Matiense de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matias Barbosa,
Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 527, de 29 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação Comunitária Matiense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matias Barbosa, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 410, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento
de Glaucilândia - ACDG a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Glaucilândia, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 399, de 27 de julho de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Glaucilândia - ACDG a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Glaucilândia, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 411, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Fundação Educativa João Paulo 11 de
Pirassununga - SP a executar serviço de radiodifusão Comunitária na cidade de
Pirassununga, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 668, de 14 de novembro de 2001, que

autoriza a Fundação Educativa João Paulo 11 de Pirassununga - SP a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 412, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Farialemense
Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Faria Lemos, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 796, de 14 de dezembro de 2001, que

autoriza a Associação Comunitária Farialemense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Faria

Lemos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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W 196/03 - Do Senhor Deputado Ricardo dezembro de 1961, e dá outras providências",
Izar, Presidente da Frente Parlamentar da Habi- com relação ao exame nacional de cursos. 36418
tação e Desenvolvimento Urbano, solicitando o N° 1.498/2003 - Do Sr. Mário Negromonte
registro e a divulgação da referida Frente. 36397 - Altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974,

W 101/03 - Do Senhor Deputado Alexan- que "dispõe sobre a criação da Companhia de
dre Santos, comunicando seu desligamento do Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Co-
PSDB e sua filiação ao PP. 36401 devasf - e dá outras providências". 36419
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gamento do PDT e sua filiação ao PSL. 36403 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre

N° 100/03 - Do Senhor Deputado Feu o Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reser-
Rosa, comunicando o seu desligamento do vado à Presidência da República para difusão da
PSDB e sua filiação ao PP. 36406 língua portuguesa e divulgação da República Fe-

COMUNICAÇÃO derativa do Brasil no exterior. 36420
N° 1.516/2003 - Do Sr. Carlos Sampaio-

Altera o artigo 3°, inciso 11 do Decreto-Lei nO
7.661/45, adaptando-o ao atual Código Civil. ....... 36420
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7.661/45, adaptando-o ao atual Código Civil. ....... 36;422
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Altera o caput do artigo 1° e seu inciso II do De
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Acrescenta o § 3° ao art. 525 do Código de Pro-
cesso Civil, Lei n° 5.869/73. 36423

N° 1.526/2003 - Do Sr. Vicentinho - Proí-
be a aquisição de veículos de procedência es
trangeira pelos órgãos públi~os governamentais
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Modifica dispositivo da Lei nO'5.869, de 11 de Ja-
neiro de 1973 - Código de Processo Civil. 36424
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JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP) 
Confiança na capacidade do Governo Luiz Inácio
Lula da Silva. Verdadeiro compromisso do Gover
no Lula com um novo projeto para o Brasil e não
com crises e problemas ocasionais. Apoio à su
gestão do Ministro Cristovarn Buarque, da Educa
ção, sobre a importância do desenvolvimento eco
nômico pela via do aprimoramento social. Consi
derações do jornalista Rudolfo Lago, em artigo
publicado no Correio Braziliense, sobre abismo
existente entre os brasileiros na área da educa
ção. Poema Velho Tema, de Vicente de Carvalho.
Homenagem ao jornalista Alexandre Neder, do
Município de Piracicaba, Estado de São Paulo......
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Maranhão. Apoio da bancada maranhense na VANDER LOUBET (PT - MS) - Artigo Nos
Casa à concessão, pelo Governo Federal, de be- Trilhos do Pantanal, sobre o potencial turístico do
nefícios compensatórios ao Estado do Pará, em ecossistema no Estado de Mato Grosso do Sul e
razão da instalação de indústria siderúrgica no a reativação do Trem do Pantanal, publicado pela
Estado do Maranhão. 36426 revista /STOÉ. Empenho do Governador Zeca do

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Ques- PT na preservação ambientaL............... 36432
tão de ordem sobre ausência de previsão regi- JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL - PE) _
mental para breves comunicações durante a ses- Protesto contra o cancelamento, pelo Ministério
são extraordinária................................ 36426 dos Transportes, de recursos destinados à recupe-

PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - Res- ração da malha viária do Estado de Pernambuco.... 36432
posta ao Deputado José Thomaz Nonô. 36427 TELMA DE SOUZA (PT _ SP) _ Realiza-

WALTER PINHEIRO (PT -' BA) - Existên- ção, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, do
cia de quorum regimental para início da Ordem 20 Salão e Fórum de Inovação Tecnológica &
do Dia. Expectativa quanto à possibilidade de al- Tecnologias Aplicadas nas Cadeias Produtivas _
teração de pontos polêmicos contidos na propos- BRASILTEC. 36434
ta de reforma previdenciária. Defesa de direitos
dos servidores públicos. 36427 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) -

Contrariedade à exigência, pelo Conselho Fede-
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) - Ques- ral de Medicina, de formação superior para a prá-

tão de ordem sobre orientação à bancada do
PSDB para não registrar presença na sessão. Atro- tica da acupuntura. 36434
pelamento do processo de discussão da matéria. LUCIANO LEITOA (PDT - MA) -Importân-
Apoio à questão de ordem formulada pelo Deputa- cia das tecnologias desenvolvidas pela Empresa
do José Thomaz Nonê sobre exigência de imediato Brasileira de Pesquisa Agropecuária para o pro-
encerramento da sessão em curso. 36428 gresso do setor agropecuário e fortalecimento da

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Reite- economia brasileira. Realização do 11 Seminário
ração da questão de ordem forrnulada pelo orador.. 36428 Intermunicipal da Agricultura Familiar, no Municí-

JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT _ SP. pio de Timon, Estado do Maranhão. Conveniên-
Pela ordem.) - Contradita à questão de ordem do cia de desenvolvimento da agricultura familiar

O d Alb rt G Id 36429 para combate à fome no Brasil. Sugestão de pro-eputa oe o o man .
moção, pela Casa, de debate sobre cooperação

SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Pela or- intermunicipal. Defesa de criação de fundo cons-
dem.) - Requerimento para realização de sessão titucional para o setor rural. Benefícios de munici-
solene em homenagem póstuma ao ex-Deputado
S · . A 36429 palização da agricultura. 36435erglO rouca .

PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - Ino- SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Conse-
portunidade do requerimento apresentado pelo qüências socioeconômicas da inabilidade política
Deputado Saraiva Felipe, em razão da polêmica do Governo Federal na condução das reformas
suscitada pelas questões de ordem formuladas estruturais................... 36437

pelos Deputados Alberto Goldman e José Tho- JOÃO TOTA (PP - AC) - Urgente necessi-
maz Nonô. 36429 dade de realização de reforma tributária para viabi-

DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) - Con- lidade do desenvolvimento socioeconômico do
veniência da elevação do teto dos proventos dos País. 36438
servidores inativos, ao ensejo da reforma previ
denciária. Ocorrência de conflitos agrários no
Estado do Maranhão. '. 36429

PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - Aco-
lhimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado José Thomaz Nonô. 36430

NELSON BORNIER (PSB - RJ) - Necessi-
dade de facilitação do acesso a financiamentos
habitacionais. Críticas à proposta de reforma pre
videnciária encaminhada pelo Poder Executivo. ... 36430

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Elogio
à iniciativa da Universidade CatÓlica de Goiás de par
ticipação na quinta edição do Prêmio ItaúlUNICEF,
na categoria Educação & Participação. .. 36431
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CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB - PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
PE) - Expectativa de aprovação da proposta de posta ao Deputado Fernando Gabeira. 36447
reforma previdenciária. Paralisação econômica Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
do País. Emendas apresentadas pelo orador à tados PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM),
proposta de reforma tributária encaminhada pelo ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)....................... 36447
Governo Federal. 36441 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Re-

V - Ordem do Dia clamação sobre impedimento do acesso às de-
PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - Dis- pendências da Casa de participantes de evento

cussão, em primeiro turno, da Proposta de previamente agendado pelo Departamento de
Emenda à Constituição nO 40-A, de 2003, que Comissões e relacionado a proposição relatada
modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da pelo orador............................................................. 36448
Constituição Federal, o art. 8° da Emenda Consti- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
tucional nO 20, de 1998, e dá outras providências. 36444 posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 36448

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Ques- JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP. Pela
tão de ordem sobre impossibilidade de início da ordem.) _ Solicitação à Presidência de registro da
discussão da matéria por ausência de quorum. Alu- presença dos Deputados Pauderney Avelino e
são a questões de ordem pretéritas sobre situa- Arnaldo Faria de Sá e de determinação de imedia-
ções análogas. 36445 ta suspensão dos trabalhos das Comissões. 36448

JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Ques-
Pela ordem.) - Amparo regimental à decisão da tão de ordem sobre primazia na apreciação de re-
Presidência de início da discussão da matéria. querimentos sobre matéria da Ordem do Dia. 36448
Convocação da bancada do PT ao plenário. ......... 36446 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Inde-

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela or- ferimento da questão ge ordem formulada pelo
dem.) - Comunicação à Presidência sobre impe- Deputado José Thomaz Nonô. 36449
dimento do acesso de líderes sindicais às depen- ALICE PORTUGAL (PCdoB _ SA) _ Recla-
dências da Câmara dos Deputados por seguran- mação sobre restriç~o ao acesso de dirigentes
ças da Casa. 36446 de entidades naciohais de servidores públicos às

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Per- dependências da Casa. 36449
missão ao Presidente da Central Única dos Tra- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Res-
balhadores de acesso à Casa. 36446 t a" O utada AII'ce Portugal 36449pos a ep .

Indeferimento da questão de ordem formu- VANESSA GRÃZZIOTIN (PCdoB _ AM) _
lada pelo Deputado Pauderney Avelino. 36446 Reclamação sobre dificuldades interpostas para

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - AdITa- o livre trânsito nas dependências da Câmara dos
mento à questão de ordem anteriormente suscitada. 36446 Deputados. Indignação contra instalação de cer-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Su- cas e tapumes em torno da Casa.......................... 36449
gestão ao Deputado Pauderney Avelino de apre- BABÁ (PT _ PA) - Reclamação sobre ins-
sentação de requerimento para retirada de pauta talação de cercas e tapumes em torno da Casa... 36449
da proposta de emenda à Constituição. Indeferi- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
mento da questão de ordem formulada pelo Par- 36446 PAUDERNEY AVELlNO (PFL _ AM). 36450
lamentar. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) - Ques-

BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or- tão de ordem sobre a necessida,de de votação de re-
dem.) -Inadmissibilidade da restrição ao acesso querimento de adiamento da discussão da matéria.... 36450
de populares às dependências da Câmara dos
Deputados. Repúdio ao impedimento da entrada PAULO DELGADO (PT - MG) - Contradita
de Vice-Prefeito de Município goiano por segu- à questão de ordem formulada pelo Deputado

36447 Alberto Goldman. Cumprimentos à Presidência
ranças da Casa. pelas m~didas tomadas em favor da segurança

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- 36451
terminação à Segurança da Casa de permissão dos trabalhos da Casa ..
do acesso do Vice-Prefeito. Não-acatamento da PRESIDENTI;: (João Paulo Cunha) - Inde-

I 3 4 7 ferimento da questão de ordem formulada pelosugestão de acesso irrestrito de popu ares........... 6 4 36451
FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or- Deputado Alberto Goldman ..

dem.) - Indagação à Presidência sobre possibili- Usou da palavra para discussão da matéria o
dade de acesso de participantes de audiência Sr. Deputado PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM)... 36451
pública na Comissão de Defesa do Consumidor, JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Ques-
Meio Ambiente e Minorias. 36447 tão de ordem sobre o critério adotado pela Mesa
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para contagem dos Deputados presentes e obten- ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP), MURILO
ção de quorum para apreciação de requerimento ZAUITH (PFL - MS), OSMAR SERRAGLlO
de adiamento da discussão :........................... 36452 (PMDB - PR)......................................................... 36467

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Pela ordem.)
PAUDERNEY AVEUNO (PFL - AM). 36452 - Dificuldades de acesso ao SIAFI. Orientação

JOÃO FONTES (PT - SE) - Reclamação da bancada. 36468
sobre o impedimento do acesso de populares às JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
dependências da Casa.......................................... 36458 Pela ordem.) - Convocação dos Deputados da

Usou da palavra para discussão da matéria bancada do PT ao plenário.................. 36468
o Sr. Deputado NILSON MOURÃO (PT - AC). ..... 36459 TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS. Pela

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inter- ordem.) - Inconformismo com as restrições e im-
rupção do discurso do Deputado Nilson Mourão pedimentos ao acesso às dependências da Casa. 36468
para votação de requerimento de retirada de pa- LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela ordem.) -
uta da proposta de emenda à Constituição........... 36459 Concordância com pronunciamento do Deputado

Resposta à questão de ordem suscitada Tarcísio Zimmermann. Repúdio à truculência policial
pelo Deputado José Thomaz Nonô. 36463 contra manifestantes contrários a proposições de-

Usou da palavra para encaminhamento da fendidas pela base govemista. Comunicação à Pre-
votação do requerimento o Sr. Deputado ONYX sidência de abstenção do registro de presença, na
LORENZONI (PFL - RS). .. 36463 tentativa de adiamento da votação da proposta de

FERNANDO DE FABINHO (PFL _ BA) _ reforma previdenciária. ContrarIedade quanto à vo-

36464 tação da proposta reformista afilteriormente à mani-Reclamação sobre funcionamento do SIAFI. .. ...... 36468
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado festação de servidores públicos ..

ONYX LORENZONI (PFL - RS). 36464 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Esclarecimento à Deputada Luciana Genro sobre

Usou da palavra para encaminhamento da impossibilidade do uso da palavra sem registro
votação do requerimento o Sr. Deputado JOSÉ
EDUARDO CARDOZO (PT _ SP). 36464 de presença. 36469

Usou da palavra para orientação da res-
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado pectiva bancada o Sr. Deputado ENÉAS (PRONA

PAUDERNEY AVEUNO(PFL - AM). 36464 _ SP)...................................................................... 36469
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) - Ques-

tão de ordem sobre requerimentos sujeitos à deli. Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
b' - d PI ., 36465 MURILO ZAUITH (PFL - MS)................................. 36469

eraça;R~SI;~~~É..(J~~;·p~~;~·~~~h~)·~ ..D~~;~ ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP) - Reclama-
são sobre a questão de ordem suscitada pelo ção sobre tratamento discriminatório dispensado

d I pela TV Câmara a Parlamentares da Oposição. ... 36469Deputa o Alberto Go dman. 36465
Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco-

respectivas bancadas os Srs. Deputados EDSON Ihimento da questão de ordem formulada pela
DUARTE (PV - BA), ENÉAS (PRONA _ SP), Deputada Zulaiê Cobra. 36469
PAULO BALTAZAR (PSB ....: RJ), L1NCOLN PAUDERNEY AVEUNO (PFL - AM) - Qu-
PORTELA (PL - MG), ZÉ LIMA (PP - PA), estão de ordem sobre improcedência da declara-
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP), JOÃO ção de prejudicialidade de requerimentos para
CORREIA (PMDB - AC), ONYX LORENZONI adiamento da discussão da matéria, por ausên-
(PFL - RS), MAURíCIO RANDS (PT - PE), cia de quorum. 36470 .
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), DANIEL PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
ALMEIDA (PCdoB - BA), CLÁUDIO MAGRÃO posta à questão de ordem formulada pelo Depu-
(PPS - SP), NEIVA MOREIRA (PDT - MA), tado Pauderney Avelino. 36470
JACKSON BARRETO (PTB - SE). 36465 Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei- da MIRIAM REID (PSB - RJ). 36470
ção do requerimento. .. 36467 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Escla-

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Pedido de recimento ao Plenário sobre ampla divulgação
verificação de votação. 36467 prévia do esquema de segurança e do funciona-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe- mento da Casa durante a apreciação da proposta
rimento do pedido de verificação. 36467 de reforma previdenciária. 36470

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
respectivas bancadas os Srs. Deputados tados MORONI TORGAN (PFL - CE), ARNALDO
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FARIA DE SÁ (PTB - SP), ONYX LORENZONI
(PFL - RS), CHICO ALENCAR (PT - RJ) .

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) 
Cumprimentos à Presidência pelas medidas ado
tadas em favor da segurança dos trabalhos da
Casa. Apoio à proposta governamental de refor-
ma previdenciária ..

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Solidariedade à Presidência pelas medidas ado
tadas em favor da segurança dos trabalhos da
Casa. Críticas à tentativa da Oposição de obstru
ção do processo de votação. Expectativa do povo
brasileiro quanto à votação, pelo Congresso Na
cional, da proposta governamental de reforma
previdenciária .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Anún
cio sobre perfazimento do quorum regimental. .....

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados BABÁ (PT - PA), ONYX LORENZONI (PFL
- RS), BABÁ (PT - PA), MURILO ZAUITH (PFL
MS), JOÃO FONTES (PT - SE), BABÁ (PT - PA),
LUCIANA GENRO (PT - RS) ..

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Críticas ao excesso de policiamento na
Casa .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
BABÁ (PT - PA) ..

ONYX LORENZONI (PFL - RS)- Questão
de ordem sobre encerramento da votação ..

. RICARDO IZAR (PTB - SP Pela ordem.) -
Apoio à proposta governamental de reforma pre
videnciária. Cumprimentos à Presidência pelas
medidas adotadas em favor da segurança dos
trabalhos da Casa .

ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem.) - Questionamento à Presidência sobre o
apoiamento dos demais membros da Mesa às
medidas adotadas em favor da segurança dos
trabalhos da Casa .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Arlindo Chinaglia .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados
PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM), ALBERTO
GOLDMAN (PSDB - SP), ENÉAS (PRONA - SP) ..

ALCEU COLLARES (PDT - RS) - Recla
mação contra impossibilidade de manifestação
de voto ..

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

Rejeição do requerimento .

Declaração de prejudicialidade dos demais
requerimentos de adiamento da discussão .

36471

36472

36472

36472

36473

36473

36473

36474

36474

36474

36474

36475

36475

36475

36475

36476

ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Questão
de ordem a respeito de existência sobre a mesa
de requerimento para discussão parcelada da
matéria ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Reite
ração da decisão de prejudicialidade dos requeri-
mentos sobre adiamento da discussão ..

Usou da palavra para continuação da dis
cussão da matéria o Sr. Deputado NILSON
MOURÃO (PT - AC) .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ZENALDO COUTINHO
(PSDB- PA) .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)......

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Recla
mação contra do uso de violência, pela Polícia
Militar do Distrito Federal, para impedimento da
entrada de manifestantes na Casa ..

EDUARDO PAES (PSDB - RJ ) - Recla
mação sobre conveniência da adoção, pela Pre
sidência da Casa, de providências para conten-
ção de conflito de maiores proporções ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
EDUARDO PAES (pSDB - RJ), SANDRA
ROSADO (PMDB - RN) ..

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO (PT -
SP) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Infor
mação acerca de providências adotadas para ga-
rantia de segurança na Casa .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ONYX LORENZONI (PFL - RS) ...

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) 
Questão de ordem sobre desconhecimento da
distribuição do texto do re.latório do Deputado
José Pimentel sobre a proposta de reforma previ-
denciária .

ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.) 
Preocupação com a iminência de conflito em áre
as adjacentes à Casa. Solicitação à Segurança
da Casa para acompanhamento da atitude de
funcionários e Parlamentares .

LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela ordem.)
- Apelo à Presidência para permissão do acesso
dos manifestantes às galerias. Iminência de con-
flito entre policiais militares e manifestantes .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta à Deputada Luciana Genro .

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP) ..

36481

36482

36482

36483

36483

36484

36484

36484

36485

36486

36486

36487

36488

36488

36488

36489



36510

36499

36498

36498

36497

36498

36498

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP) - Questão de ordem acerca da competência
para aceitação de emendas aglutinativas e de
destaques para votação em separado .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco
lhimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado Antônio Carlos Pannunzio ..

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem.) - Indagação sobre o registro de freqüência
da sessão extraordinária segl,linte .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Alberto Fraga .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOÃO MAGNO (PT - MG) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerramento da sessão, com transferência da
continuação da discussão da matéria para a ses
são extraordinária marcada para as 15h15min. ...

VI ~ Encerramento

2 - ATA DA 129" SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA 1" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52" LEGISLATURA, EM 05 DE
AGOSTO DE 2003.

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

11I- Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 5-8-2003

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP) - Questão de ordem sobre a conveniência
de retirada do regime de urgência constitucional
para apreciação do Projeto de Lei n° 1.394, de
2003, sobre o Programa Nacional do Primeiro
Emprego ..

36495

36494

36495

36493

36493

36496

36493

36493

36493

36493

36492

36492

36491

36491

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JÚLIO LOPES (PP - RJ) .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI
(PMDB - RS) .

ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem.) - Necessidade de esclarecimentos do Re-
lator quanto à matéria a ser votada ..

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela or
dem.) - Críticas ao pronunciamento do Deputado
José Carlos Aleluia, em Comunicação de Lide-
rança .

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem.) - Questionamento à Presidência sobre a
conveniência de suspensão da sessão até a che-
gada do Relator ao plenário ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta aos Deputados Onyx Lorenzoni e Alberto
Goldman ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP) .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP).

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ONYX LORENZONI (PFL - RS),
ARLINDO CHINAGLlA (PT -SP) ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Protesto contra a exigência, pela Se
gurança, de autorização de funcionário da Casa
para ingresso nas dependências da Câmara dos
Deputados de pessoa convidada pelo orador. ......

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado RONALDO CAIADO (PFL - GO)..

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Ques
tão de ordem sobre a necessidade da presença do
Relator na sessão ..

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Proposta da oradora de criação de gru
po de Parlamentares para entendimento com re
presentantes do movimento contra a aprovação
da proposta de reforma previdenciária ..

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-
SP) ..
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Usou da palavra para discussão da matéria PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)
o Sr. Deputado ZÉ GERALDO (PT - PA). 36489 - Contradita à questão de ordem formulada pelo

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Reclama- Deputado Pauderney Avelino. 36496

ção sobre ausência de manifestantes nas galerias. . 36490 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL _ BA _ JOÃO CORREIA (PMDB - AC). 36496

Como Líder) - Questionamento acerca da ausên- JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) -
cia de manifestantes nas galerias. Manifestação de Questão de ordem sobre conveniência de encer-
voto contrário do PFL à reforma. 36490 ramento da discussão após apresentação de

emenda aglutinativa.......... 36497

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta à questão de ordem elaborada pelo Depu-
tado José Carlos Aleluia... 36497

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAULO DELGADO (PT ~ MG). 36497

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Com
promisso regimental e posse do Deputado Naza-
reno Fonteles......... 36497
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco
lhimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado Antonio Carlos Pannunzio. 36510

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Ques
tão de ordem acerca da necessidade de publica
ção com antecedência do relatório sobre matéria
em pauta para votação no Plenário. 36510

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta à questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Pauderney Avelino. .. 36510

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Considerações acerca da questão de ordem
formulada pelo Deputado Pauderney Avelino........ 36511

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem.) - Congratulação ao Presidente Inocêncio
Oliveira pela resposta à questão de ordem formu-
lada pelo Deputado Pauderney Avelino. 36511

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conti
nuação da discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 40, 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 1998, e dá outras provi-
dências. 36511

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
dem.) - Impossibilidade da continuação da ses-
são sem a reabertura do painel de votação. ......... 36512

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Moroni Torgan. 36512

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem.) - Insuficiência de quorum para reabertu-
ra da sessão. 36512

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Pauderney Avelino.............. .... 36512

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB-
BA)......................................................................... 36513

JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência de cumprimento de li
minar concedida pelo Ministro Carlos Ayres de
Britto, do Supremo Tribunal Federal, concessiva
do acesso de manifestantes às dependências da
Casa para acompanhamento da votação da pro-
posta de reforma previdenciária. ...... ......... ....... ..... 36513

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado João Fontes............................ 36513

MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pela or
dem.) - Concessão, pelo INMETRO, de certifica
do de qualidade à indústria de pneus remoldados
BS Colway, do Estado do Paraná. 36513

MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.)
~ Repúdio à decisão do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva de antecipação da votação da proposta

de reforma previdenciária. Estelionato eleitoral
praticado pelo Presidente da República. Subser-
viência do Governo Federal às exigências do
Fundo Monetário Internacional para aprovação
da proposta de reforma previdenciária. Preocupa-
ção com a iminência de conflito social no País.
Agravamento da crise econômica brasileira. ......... 36515

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT
-SP). 36516

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Redução dos repasses, para Estados
e Municípios, dos recursos dos respectivos Fun
dos de Participação. Anúncio de apresentação de
emenda à proposta de reforma tributária, sobre
obrigatoriedade da aplicação de um terço dos re
cursos provenientes da Contribuição de Interven
ção no Domínio Econômico nos Estados das Re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste...... 36517

CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela ordem.)
- Divulgação dos resultados de pesquisa realiza
da pela Federação do Comércio do Estado do
Rio de Janeiro sobre o aumento do percentual de
famílias comprometidas com algum tipo de finan
ciamento no Grande Rio. Necessidade de reto
mada do crescimento econômico para viabilidade
do combate à pobreza no País.............................. 36518

Usou da palavra para discussão da matéria
a Sra. Deputada LUIZA ERUNDINA (PSB - SP).. 36518

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem.) - Êxito do trabalho artesanal das tecede
iras de palha de milho do Município de Cipotâ
nea, Estado de Minas Gerais. Contrariedade à
proposta de reforma previdenciária. 36519

Usou da palavra para discussão da matéria
a Sra. Deputada MARIA DO ROSÁRIO (PT -
RS). 36520

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Re
clamação sobre o descumprimento, pela Segu
rança, de autorização da Presidência para a en
trada na Casa de grupo de pessoas ligadas à
discussão de proposta referente à regulamenta-
ção da atividade de optometria. 36521

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta à reclamação do Deputado Arnaldo Faria
de Sá. 36521

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN (PSDB -
SP)......................................................................... 36521

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Realização do 1° Seminário Negritude e Fé, na
Câmara Municipal de Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul. 36522

JOAO CORREIA (PMDB - AC. Pela or-
dem.) - Carta aberta subscrita pelo comando de
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greve dos docentes da Universidade Federal do
Acre sobre as razões da greve da categoria. 36523

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela or
dem.) - Aceitação, pelo Ministério do Meio Ambi
ente, do Zoneamento Socioeconômico e Ecológi-
co de Rondônia. 36524

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem.) - Transcurso do 500 aniversário de eman
cipação político-administrativa do Município de
Itarumã, Estado de Goiás. Contrariedade à restri
ção do acesso de populares às dependências da
Casa. 36525

COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or
dem.) - Acerto da escolha do distrito industrial
de São Luís, Estado do Maranhão, para a instala-
ção do Complexo Siderúrgico do Grupo Boastee!. 36526

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or-
dem.) - Êxito internacional da campanha brasilei-
ra contra o tabagismo. 36526

INALDO LEITÃO (Bloco/PL - PB. Pela or-
dem.) - Transcurso do 4180 aniversário de funda-
ção de João Pessoa, Estado da Paraíba............... 36527

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado MAURíCIO RANDS (PT - PE)...... 36527

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS). 36528

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado MURILO ZAUITH (PFL - MS)....... 36528

WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - MT.
Pela ordem.) - Histórico do desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, em especial do setor
agropecuário. Contribuição do setor energético
para a prosperidade econômica do Estado. De
sempenho do Governador Blairo Maggi. Incre-
mento da infra-estrutura de transportes no Esta-
do, com a colaboração do Ministro Anderson
Adauto. Defesa da integração da economia
mato-grossense com os países do MERCOSUL.. 36529

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)...... 36532

WILSON SANTIAGO (PMDB - PB. Pela or
dem.) - Transcurso do 4180 aniversário da funda
ção de João Pessoa, Estado da Paraíba. Come
moração do 500 aniversário de fundação do jor-
nal Correio da Paraíba............................ 36533

ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ. Pela or
dem.) - Dificuldades enfrentadas por Parlamen
tares para o livre trânsito pelas dependências da
Casa. Necessidade de providências da Presidên-
cia sobre o assunto............. 36534

SILAS CÂMARA (PTB - AM. Pela ordem.)-
Visita do orador a Municípios do Estado do Ama-
zonas. Urgente necessidade de providências do

Governo Federal relativas às dificuldades finan-
ceiras enfrentadas pelos Municípios brasileiros. ... 36534

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem.) - Transcurso do 106° aniversário da eman
cipação político-administrativa do Município de
Mairi, Estado da Bahia ;..................... 36534

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados JANDIRA FEGHALI
(PCdoB - RJ), PAULO PIMENTA (PT - RS). .. ...... 36535

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Re
clamação acerca da natureza anti-regimental das
vaias da assembléia a oradores da base de sus-
tentação do Governo Federal. 36537

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta à reclamação apresentada pelo Deputado
José Thomaz Nonô. 36537

Usou da palavra para discussão da matéria
do Sr. Deputado MORONI TORGAN (PFL - CE). . 36537

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOÃO CORREIA (PMDB - AC). 36538

. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) -
Solicitação à Presidência de cumprimento de li
minar proferida pelo Ministro Carlos Ayres de Bri
to, do Supremo Tribunal Federal, concessiva do
direito de acesso de manifestantes às galerias do
plenário. 36538

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado João Fontes.......... 36538

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA (PT -
RS). 36538

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento para encerramento da dis
cussão da Proposta de Emenda à Constituição
nO 40, de 2003. 36543

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 36543

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DURVAL ORLATO (PT - SP)......... 36544

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MAURíCIO RANDS (PT
- PE)...................................................................... 36544

DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Reclamação
contra o prospectivo encerramento da discussão
da proposta de reforma previd19nciária... 36545

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Dr. Pinotti................ 36545

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP). .... 36546

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP),
DR. HÉLIO (PDT - SP), COLBERT MARTINS
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(PPS - BA), NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL 
ES), ZONTA (PP - SC), ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO (PSDB - SP), DR. PINOTTI (PMDB
- SP), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL),
NELSON PELLEGRINO (PT - BA), PEDRO
HENRY (PP - MT), FERNANDO GONÇALVES
(PTB - RJ)............................................................. 36546

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOÃO CORREIA (PMDB-AC). 36548

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento. 36548

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.) -
Pedido de verificação de votação. 36548

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
rimento do pedido de verificação. 36548

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RODRIGO MAIA (PFL - RJ), . ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP). 36548

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário. ........ ....... 36548

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT
MARTINS (PPS - BA). 36548

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário. 36548

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
CORREIA (pMDB - AC), ALDO REBELO
(PCdoB - SP). 36548

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados MURILO ZAUITH (PFL - MS), DR. PINOTII
(PMDB - SP), WILSON SANTOS (PSDB - MT). .... 36548

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INÁCIO
ARRUDA (PCdoB - CE)............ 36550

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados EDUARDOVALVERDE (PT - RO), LUCIANA
GENRO (PT - RS), ENIO BACCI (PDT - RS),
BABÁ (PT - PA), PAULO PIMENTA (PT - RS). ........ 36550

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RENATO
CASAGRANDE (PSB - ES). 36552

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), ZÉ GERALDO (PT
- PA). 36552

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados ZÉ GERALDO (PT - PA), RODRIGO MAIA
(PFL - RJ). 36553

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado EDUARDO
PAES (PSDB - RJ). 36553

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL). 36553

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado EUNíCIO
OLIVEIRA (PMDB - CE) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados LEONARDO MATTOS (PV - MG),
PAUDERNEY AVELlNO {PFL-AM) .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado EDUARDO
PAES (PSDB - RJ) ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados RICARDO IZAR (PTS - SP),AMAURI
ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP) .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Sr~. Deputado
RODRIGO MAIA (PFL - RJ), JOAO CORREIA
(PMDB - AC) , ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados NILTON BAIANO (PP - ES), ONYX
LORENZONI (PFL - RS), CLAUDIO CAJADO
(PFL-BA) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co
municação ao Plenário sobre distribuição de
emenda substitutiva, proposta pelo Relator ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ROBERTO GOUVEIA (PT - SP) .

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Questão de ordem sobre publicação e distri
buição de emenda aglutinativél- antes da votação.....

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

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados CLAUDIO CAJADO (PFL - BA), LAURA
CARNEIRO (PFL - RJ) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação .

Aprovação do requerimento .

Encerramento da discussão ..

Comunicação ao Plenário sobre aexistên-
cia de requerimentos para adiamento da votação
da proposta de reforma previdenciária .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Retirada dos requerimentos de adia-
mento da votação .

ALDO REBELO (PCdoS - SP - Como Lí
der) - Caráter justo da proposta de reforma da
Previdência. Retomada do desenvolvimento soci
al e econômico do País com a aprovação da pro
posta. Síntese dos avanços obtidos nas negocia-
ções para aprovação da matéria .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RONALDO
VASCONCELLOS (PTB - MG) ..
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36565
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36566
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ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem.) - Reti- Usou da palavra pela ordem, para registro
rada de requerimento de adiamento da votação. .. 36566 de voto, o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - (PSDB - PR). 36576
SP. Pela ordem.) - Retirada de requerimento de PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sus-
adiamento da votação. .. 36566 pensão da sessão por 10 minutos......................... 36576

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rea-
tro de voto, os Srs. Deputados RONALDO bertura da sessão...... 36576
VASCONCELLOS (PTB - MG), JOSÉ ROBERTO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARRUDA (PFL - DF). 36573 JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL -BA). 36576

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
Questão de ordem sobre existência de matéria PIMENTEL(PT - CE), Relator da matéria. 36576
nova na emenda aglutinativa............. 36573 Usou da palavra pela ordem, para registro de

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rece- voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP -
bimento da questão de ordem apresentada pelo PR).......... 36581
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Anúncio de opor- ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) -
tuna resposta à questão. .. 36573 Questão de ordem sobre matéria nova constante

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - do texto da emenda aglutinativa............................ 36581
Não-acatamento de requerimento de realização PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
de sessão extraordinária, prevista para as posta à questão de ordem levantada pelo Depu-
19h25min, apresentado pelo Deputado José Car- tado Arnaldo Faria de Sá. 36581
los Aleluia. 36573 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re- ordem.) - Apresentação de recurso à Comissão
querímento de preferência para a Emenda Subs- de Constituição e Justiça e de Redação contra
titutiva nO 31. 36574 decisão da Presidência acerca de questão de or-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror- dem levantada pelo orador. 36582
rogação da sessão por 1 hora. 36574 CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela ·or-

Votação do requerimento apresentado pelo dem.) - Pedido de esclarecimento ao Relator so-
Deputado José Carlos Aleluia. 36574 bre a redação do art. 3° da Proposta de Emenda

Usou da palavra para encaminhamento da à Constituição nO 40, de 2003................ 36582
votação o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELlNO Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
(PFL-AM). 36574 PIMENTEL (PT -CE), Relator da matéria............ 36582

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei- ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela or-
ção do requerimento. 36575 dem.) - Pedido de esclarecimento sobre a apo-

Usou da palavra pela ordem, para registro sentadoria especial dos professores do ensino
de voto, o Sr. Deputado PAULO ROCHA (PT _ PA). 36575 básico e as diferenças entre o Regime Geral e o

regime próprio dos servidores. 36583
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-

ção de requerimento de preferência para aprecia- Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
ção da Proposta de Emenda à Constituição nO PIMENTEL (PT - CE), Relator da matéria............ 36583
550, de 2002.......................................................... 36575 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

U d I
. h t d PAULO DELGADO (PT - MG). 36583

sou a pa avra para encamln amen o a
votação o Sr. Deputado PAULO ROCHA (PT - PA). 36575 LAURA CARNEIRO (PFL - RJ) - Questão

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Rejei- de ordem sobre a origem de expressão constan
te do § 15° do art. 40 constante da Proposta de

ção do requerimento. .. 36575 E d' C .. - °40 d 2003 36584men a a onstltUlçao n , e .
Votação de requerimento de preferência para 36575 Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada

votação da Emenda Aglutinativa Substitutiva nO 4....
JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)..................... ..... 36584

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ Apresentação de proposições: MILTON

CARDIAS E OUTROS, MARIA DO ROSÁRIO,
SÉRGIO (PT - RJ), JOSÉ CARLOS ALELUIA SARAIVA FELIPE, ANGELA GUADAGNIN, MAX
(PFL - BA)............................................................. 36575 ROSENMANN, RONALDO VASCONCELLOS,

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA, VANESSA
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -SP). ..... 36575 GRAZZIOTIN, MAURO PASSOS, EDSON

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro- DUARTE, LEONARDO MAnOS, EDUARDO
vação do requerimento. 36576 CAMPOS, VANDER LOUBET, ALMEIDA DE
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JESUS, MOACIR MICHELETTO, SELMA
SCHONS, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JAIME
MARTINS, EDUARDO PAES, SANDES JUNIOR,
FEU ROSA, JOÂO HERRMANN NETO E
OUTROS, LUIZ CARLOS HAULY. 36584

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esgo-
tamento do tempo regimental da sessão... 36585

V - Encerramento

3 - ATA DA 130a SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52a LEGISLATURA, EM 5 DE
AGOSTO DE 2003

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

11I- Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 5-8-2003

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Anún-
cio da existência de oradores inscritos para o en
caminhamento da proposta e da Emenda Agluti-
nativa Substitutiva Global nO 4. 36596

EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
dem.) - Registro de presença. 36596

RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-
dem.) - Anúncio de obstrução por parte da ban-
cada do PFL. 36597

ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.)
Indagação ao Deputado José Pimentel, Relator
da matéria, sobre a situação proposta para as
polícias estaduais e federais na reforma previ-
denciária. 36597

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para re
gistro de presença. Solicitação ao Deputado José
Pimentel para anotação de indagação do Depu-
tado Robson Tuma. 36597

JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Pela ordem.)
- Indagação ao Deputado José Pimentel sobre os
critérios utilizados para imposição de limite remu
neratório às aposentadorias das carreiras do Minis-
tério Público e da Defensoria Pública. 36597

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de dilação do
prazo para substituição de destaques para vota
ção em separado, em face da apresentação de
emenda aglutinativa pelo Relator da proposta de
reforma previdenciária. Indagação ao Deputado
José Pimentel sobre tratamento discriminatório
dispensado à carreira de policial civil no texto da
proposta....................................................... 36597

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. .. 36597

ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP.
Pela ordem.) - Indagações ao Deputado José Pi
mentel acerca de tratamento discriminatório dis
pensado a determinadas carreiras típicas de
Estado e de regras de transição para os atuais
servidores públicos. 36598

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Filiação dos Deputados Inaldo Leitão e
Ricardo Rique ao PL. 36598

JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) 
Solicitação ao Relator de esclarecimento sobre
os quintos constitucionais dos tribunais. 36598

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado João Fontes....... 36598

JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) 
Manifestação de voto contrário à proposta de re-
forma previdenciária. 36598

ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.) 
Esclarecimento sobre indagação do orador acer-
ca de carreiras da Polícia Mimar. 36598

Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
PIMENTEL (PT - CE), Relator da matéria. 36598

JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Pela or
dem.) - Considerações sobre tratamento diferen
ciado a membros do Ministério Público e Defen
soria Pública no texto da proposta de reforma
previdenciária. 36600

RONALDO VASCONCELLOS (PTS - MG.
Pela ordem.) - Indagação ao Deputado José Pi
mentel acerca de regras de transição para os
atuais servidores públicos. 36600

CABO JÚLIO (PSS - MG. Pela ordem.) 
Sensibilidade do Deputado José Pimentel às rei
vindicações previdenciárias da.s carreiras milita
res. Empenho do Deputado Aldo Rebelo na ne
gociação de benefícios de pensionistas de milita
res estaduais. Agradecimento ao Deputado Edu
ardo Campos pelo encaminhamento de pleitos
ao Colégio de Líderes. 36600

ALCEU COLLARES (PDT - RS. Pela or
dem.) - Questionamento ao Deputado José Pi
mentel acerca do uso de expressão ambígua no
texto da proposta de reforma previdenciária. ........ 36601

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) - Congratulação ao Deputado José Pimen
tel pelo acolhimento de proposta de estabeleci
mento de limite para remuneração de agentes
políticos no relatório da reforma previdenciária..... 36601

CARLOS MOTA (Bloco/PL - MG. Pela or
dem.) - Concordância com pronunciamento do
Deputado João Campos sobre funções essenciais
à Justiça. Defesa da excepcionalidade para apo
sentadoria de membros da Advocacia-Geral da
União.......................... 36601



36620

36620

36621

36620

36620

36618

36618

36618

36618
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-

posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) 
Questão de ordem sobre direito regimental de
uso da palavra pelas Lideranças partidárias .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde
ferimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado José Carlos Aleluia .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
SARNEY FILHO (PV - MA), AMAURI ROBLEDO
GASQUES (PRONA - SP), NEIVA MOREIRA
(PDT - MA), ROBERTO FREIRE (PPS - PE),
EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), NELSON
MEURER (PP - PR), MILTON CAROlAS (PTB 
RS), CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP), OSMAR
SERRAGLlO (PMDB - PR), .RONALDO CAIADO
(PFL - GO), PAULO ROCHA(PT - PA), INÁCIO
ARRUDA (PCdoB CE), PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção do requerimento .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) - Pe-
dido de verificação de votação .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
rimento do pedido de verificação .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
CARLOS ALELUIA (PFL - SAl, PAULO ROCHA
(PT - PA), EDUARDO PAES (PSDB - RJ), ALDO
REBELO (PCdoB - SP), AMAURI ROBLEDO
GASQUES (PRONA - SP), EDUARDO PAES
(PSDB - RJ), ONYX LORE:NZONI (PFL - RS),
PAULO PIMENTA (PT ..,. RS), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), RONALDO CAIADO
(PFL - GO), L1NCOLN POI1TELA (Bloco/PL -
MG), EDUARDO PAES (PSDB - RJ) ..

Usou da palavra pela orqem, para registro de
voto, a Sra. Deputada MIRIAM REID (PSB - RJ)......
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ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.) - Usaram da palavra para encaminhamento
Questionamento ao Deputado José Pimentel so- da votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA
bre regulamentação da aposentadoria de policiais (PFL - RJ), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB -
civis dos Estados. 36602 SP) ~............................................................ 36616

RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or- PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) -
dem.) - Solicitação ao Deputado José Pimentel Réplica ao pronunciamento do Deputado Arnaldo
para esclarecimento sobre a aposentadoria de Faria de Sá. 36618
professores no relatório da proposta de reforma PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Impro-
previdenciária. 36602 cedência das observações feitas pelo Deputado

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Esclareci- Arnaldo Faria de Sá sobre verbas indenizatórias
mentossobre o relatório da proposta de reforma auferidas por Parlamentares. .. 36618
previdenciária. 36602 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or- ordem.) - Improcedência de contestação por par-
dem.) - Congratulação ao Presidente João Paulo te do Presidente a discurso de orador. 36618
Cunha pela possibilidade de esclarecimento, pelo
Relator, de dúvidas sobre o relatório da reforma
previdenciária. 36603

ALCEU COLLARES (PDT - RS. Pela or
dem.) - Insuficiência do esclarecimento prestado
pelo Deputado José Pimentel sobre expressão
contida no texto da proposta de reforma previ-
denciária. 36603

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nO 40-B, de 2003, que modifica os
arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Constitui
ção Federal, o art. 8° da Emenda Constitucional
n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras
providências................... 36608

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados PAUDERNEY
AVELlNO (PFL - AM), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP), GERVÁSIO SILVA (PFL - SC), ZÉ
GERALDO (PT -PA)............................................. 36609

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 36612

JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL) - Questão
de ordem sobre distribuição aos Srs. Deputados
de cópias dos destaques. 36612

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta à questão de ordem levantada pelo Depu-
tado João Caldas. 36612

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), MAURíCIO RANDS (PT 
PE), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
SP), PAULO DELGADO {PT - MG)....................... 36612

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento para apreciação da Propos
ta de Emenda à Constituição nO 40, de 2003, arti-
go por artigo 36615

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). ...... ......... ....... 36616
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Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado DR. HÉLIO (PDT - SP). 36621

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
EDUARDO PAES (PSDB - RJ).................... 36621

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), ARNALDO
FARIA DE SÁ (PTB - SP), ONYX LORENZONI
(PFL - RS), EDUARDO PAES (PSDB - RJ). ........ 36622
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Ata da 1288 Sessão, Extraordinária, Matutina,
5 de agosto de 2003

Presidência dos Srs: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira,
10 Vice-Presidente Geddel Vieira Uma, 10 Secretário

ÀS 10 HORAS E 46 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Gonzaga Patriota

RORAIMA

PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL
Total de Amapá: 1

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB

BABÁ PT
PAULO ROCHA PT
ZÉ GERALDO PT
ZEQUINHA MARINHO PTB

Total de Pará: 5

AMAZONAS

LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
Total de Rondônia: 4

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PP
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT

Total de Acre: 6

TOCANTINS

OSVALDO REIS PMDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MAURO BENEVIDES PMDB

Total de Ceará: 10

PIAuí

B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL

MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL

Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
NEY LOPES PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

INALDO LEITÃO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 2
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PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEIRO PTB
EDUARDO CAMPOS PSB
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

GIVALDO CARIMBÃO PSB
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL
JACKSON BARRETO PTB
Total de Sergipe: 3

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
COLBERT MARTINS PPS
EDSON DUARTE PV
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
LUIZ CARREIRA PFL
REGINALDO GERMANO PFL
WALTER PINHEIRO PT
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

CLEUBER CARNEIRO PFL
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
LEONARDO MAnOS PV
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO HERINGER PDT
ODAIR PT
PAULO DELGADO PT
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SILAS BRASILEIRO PMDB
Total de Minas Gerais: 16

EspíRITO SANTO

JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO PAES PSDB
JAIR BOLSONARO PTe
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOSÉ DIVINO PMDB
MIRIAM REID PSB
RODRIGO MAIA PFL
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
DEVANIR RIBEIRO PT
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
OU RVAL ORLATO PT
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZA ERUNDINA PSB
MEDEIROS PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
VALDEMAR COSTA NETO PL
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VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
Total de São Paulo: 30

MATO GROSSO

RICARTE DE FREITAS PTB
WELlNTON FAGUNDES PL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
MANINHA PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

LEONARDO VILELA PP
NEYDE APARECIDA PT
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

CHICO DA PRINCESA PL
DA. ROSINHA PT
GIACOBO PL
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PP
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

CARLlTO MERSS PT
GERVÁSIO SILVA PFL
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ARY VANAZZI PT
BETa ALBUQUERQUE PSB
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
ONYX LORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO GOUVÊA PL
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 11

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 170 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

A SRA. LUIZA ERUNDINA, servindo como 2a

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

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. PEDRO FERNANDES, servindo como 10

Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

OF. GAB. N° 144/2003

Cerro Largo-RS, aos 20 de junho de 2003

Exmo Sr.
João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara Federal
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Prazerosamente cumprimentamos V. Exa

, na oca
sião em que nos servimos do presente para manifestar
o nosso total e irrestrito apoio, as propostas da Emenda
Constitucional (PEC) apresentadas recentemente, pelo
deputado Jorge Alberto Mendes Ribeiro Filho, que vi
sam alterar os arts. 208 e 213 da Carta Magna.



__ clllliL __

Justificação

A presente proposta de emenda constitucional visa
sanar uma das grandes impropriedades do sistema elei
toral brasileiro. Como sabemos, o mecanismo da repre
sentação implica vínculo de vontade entre representante
e representado. Por vontade expressa do representado,
o representante deriva seu título e legitimidade, o qual
não é transmissível de forma mecânica a outro sem o
seu consentimento. O voto é um ato de escolha que não
pode ser ignorado por nossas instituições políticas, sob
pena delas se desviarem de seu devido princípio.

Assim, de acordo os ditames da democracia re
presentativa, elaboramos, nesta emenda, a mudança
do critério de escolha para os suplentes de Senador,
hoje nomeados pelo partido em chapa vinculada. De
acordo com a· regra atual, candidatos a Senadores re
gistram seus suplentes em decorrência de comodida
des individuais e conveniências partidárias. No caso de
vacância, o eleitor se vê confrontado com um substituto
que apresenta preferências políticas que não sofreram
o escrutínio do eleitorado ou com substitutos que de
vem seu posto a eventos aleatórios ou arbitráriose que
nada devem aos princípios do mandato representativo,
uma vez que passararnao largo da disputa eleitoral.

Da maneira como está, o regime de suplentes
para o Senado .é um incentivo para a irresponsabili
dade política e mina de forma aviltante a representa
ção política. De modo a cobrir esta chaga em nossa
Constituição, propomos a emenda acima de modo a
restituir a suplência para Senador aos bons costu
mes da representação política.

Assim, segund() a emenda ora apresentada, os
suplentes de Senador passam a ser os mais vota
dos e não eleitos entre os candidatos que participa
ram da competição eleitoral. Na ausência do eleito,
o segundo mais votado passa a ocupar o cargo.
Ressalte-se que não se trata de norma arbitrária,
mas de mecg.nismo de substituição baseado na es
colha eleitoral. Vê-se assim restaurada a legitimida
depopular ao cargo de suplente de Senador.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - Dr. Be
nedito Dias, Deputado Federal - PP/AP.

Brasília, 5 de agosto de 2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 119, 2003

(Do Sr. Dr. Benedito Dias e outros)

Dá nova redação ao art. 46 da Consti
tuição Federal.

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:

Artigo único. O § 3° do art. 46 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos da eminente colega a Pro

posta de Emenda à Constituição de autoria de Vossa
Excelência, que "Dá nova redação ao art. 46 da Consti
uição Federal", por não conter o número mínimo de as
sinaturas indicado no inciso I do artigo 60, da Constitui
ção Federal, combinado com o ihciso I do artigo 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.

SGM/P n° 1.615/03

Excelentfssimo Senhor
DeputadoDr. Benedito Dias
Gabinete 926 - Anexo 4
Nesta
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As Emendas visam oportunizar para que um "Art. 46 .
maior número de estudantes, possam ingressar nas ..
universidades. § 3° Cada Senador terá dois suplentes

Assim solicitamos a V. Exa a sensibilidade de dar observado o seguinte:
o devido andamento, viabilizado aprovação nesta co- I - considerar-se-ão suplentes de Se-
lenda casa. nador os mais votados e não eleitos, entre

Na certeza do recebimento do nosso preito, rei- os candidatos que participaram da competi-
teramosa V. Exa e Deputados protestos de elevada ção eleitoral"
estima e consideração.

Atenciosamente, - Rene José Nedel, Prefeito
Municipal.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (RICO, art. 254). Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 5-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.
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Conferência de Assinaturas i
Página: 001 I

Confirmadas 137!
Não Conferem 019
Fora do Exercício 000
Repetidas 046
Ilegíveis 000
Retiradas 000

Proposição: PEC 0119/03

Autor da Proposição: DR. BENEDITO DIAS E OUTROS

Data de Apresentação: 22/07/03

Ementa: Dá nova redação ao art. 46 da Constiuição Federal

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ADElOR VIEIRA PMDB SC
2 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
3 ANDRÉ LUIZ PMDB RJ
4 ANDRÉ ZACHAROW PDT PR
5 ANNPONTES PMDB PA
6 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
7 ANTONIO CARLOS BIFFI PT MS
B ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
9 ANTONIO NOGUEIRA PT AP
10 ARIOSTO HOLANDA PSDB CE
11 ARNON BEZERRA PSDB CE
12 ÁTILA LIRA PSDB PI
13 BENEDITO DE LIRA PP AL
14 BETa ALBUQUERQUE PSB RS
15 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSD8 MG
16 CABO JÚLIO PSB MG
17 CARLOS NADER PFL RJ
18 CARLOS SANTANA PT RJ
19 CHICO ALENCAR PT RJ
20 CHICO DA PRINCESA PL PR
21 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
22 CONFúcro MOURA PMDB RO
23 CORONEL ALVES PL AP

24 CUSTÓDIO MATIOS PSDB MG

25 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA

26 DARCI COELHO PFL TO

27 DARCfslO PERONDI PMDB RS
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28 DR. BENEDITO DIAS
29 DR. EVILÁSIO
30 DR. FRANCISCO GONÇALVES
31 DR. RIBAMAR ALVES
32 EDMAR MOREIRA
33 EDSON DUARTE
34 EDUARDO CUNHA
35 EDUARDO PAES
36 ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
37 ELISEU PADILHA
38 ELISEU RESENDE
39 ENIO BACCI
40 ENIVALDO RIBEIRO
41 ÉRICO RIBEIRO
42 FERNANDO DINIZ
43 FRANCISCO APPIO
44 FRANCISCO GARCIA
45 FRANCISCO RODRIGUES
46 GASTÃO VIEIRA
47 GERVASIO SILVA
48 GIACOBO
49 GILBERTO NASCIMENTO
50 GONZAGA MaTA
51 GONZAGA PATRIOTA
52 HUMBERTO MICHILES
53 IARA BERNARDI
54 ILDEU ARAUJO
55 INAlDO LEITÃO
56 IVAN RANZOL1N
57 JAIR BOLSONARO
58 JOÃO ALFREDO
59 JOÃO BATISTA
60 JOÃO MENDES DE JESUS
61 JOÁOPAULO GOMES DA SILVA
62 JOÁOTOTA
63 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
64 JOSt: PRIANTE
65 JOSUÉ BENGTSON
66 JOVAIR ARANTES
67 JOV1NO CÂNDIDO
68 JÚLIO CESAR
69 LAURA CARNEIRO
70 LEONARDO MATTOS
71 LEONARDO VILELA
72 L1NCOLN PORTELA
73 LUIZ ANTONIO FLEURY
74 LUIZ CARREIRA
75 LUIZ EDUARDO GREENHAlGH

pp

PSB
PTB
PSB
PL
PV
PP
PSOB
PRONA
PMDB
PFL
POT
pp
pp
PMDB
PP

PP
PFL
PMDB
PFL
PL
PSB
PSDS
PSB
PL
PT
PRONA
S.PART.
PP
PTB

. PT

PFL
PDT
PL
PP
PTB
PMOB
PTS
PSDB
PV
PFL
PFL
PV
PP
PL
PTB
PFL
PT

AP
SP

MG
MA
MG
BA
RJ
RJ
SP
RS
MG
RS
PB
RS

MG
RS
AM
RR
MA
SC
PR
SP
CE
PE
AM
SP
SP
PB
SC
RJ
CE
SP
RJ
MG
AC
PE
PA
PA
GO
SP
PI
RJ
MG
GO
MG
SP
BA
SP
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76 LUIZ SERGIO PT
77 MANATO PDT
78 MARCELlNO FRAGA PMOB
79 MARCONDES GADELHA PFL
80 MARIA HELENA PMDB
81 MÁRIO HERINGER PDT
82 MAURO BENEVIDES PMDB
83 MAURO LOPES PMOB
84 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
85 MILTON BARBOSA PFL
86 MILTON MONTI PL
87 NEIVA MOREIRA POT
88 NELSON MEURER PP
89 NEUCIMAR FRAGA PL
90 NILSON PINTO PSDB
91 OLIVEIRA FILHO PL
92 ONYX LORENZONI PFL
93 OSMÂNIO PEREIRA S.PART.
94 OSVALDO REIS PMDB
95 PASTOR FRANCISCO OLIMPIO PSB
96 PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
97 PASTOR PEDRO RIBEIRO PTe
98 PASTOR REINALDO PTS
99 PAULO BAUER PFL
100 PAULO FEIJ6 PSOB
101 PAULO GOuvêA PL
102 PAULO KOBAYASHI PSOB
103 PAULO ROCHA PT
104 PERPÉTUA ALMEIDA PCdoS
105 PHILEMON RODRIGUES PTB

. 10S REGINALDO LOPES PT
107 REINALDO BETÃO PL
108 RENATO CASAGRANDE PSB
109 RICARDO BARROS PP
110 RICARDO IZAR PTB
111 ROBERTO GOUVEIA PT
112 ROBERTO PESSOA PFL
113 ROGÉRIO SILVA PPS
114 ROMEU QUEIROZ PTS
115 RUBINELLI PT
116 SANDES JÚNIOR PP
117 SARAIVA FELIPE PMOB
118 SEBASTJÃO MADEIRA PSDB
119 SELMA SCHONS PT
120 SERAFIM VENZON PSDB
121 SÉRGIO MIRANDA PCdoB
122 SEVERIANO ALVES POT
123 S/LAS BRASILEIRO PMOB

RJ
ES
ES
PB
RR
MG
CE
MG
RS
BA
SP
MA
PR
ES
PA
PR
RS
MG
TO
PE
RR
CE
RS
SC
RJ
RS
SP
PA
AC
PB
MG
RJ
ES
PR
SP
SP
CE
MT
MG
SP
GO·
MG
MA
PR
SC
MG
BA
MG

Agosto de 2003
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124 TAKAYAMA PSB PR

125 TATICO PTS DF

126 TELMA DE SOUZA PT SP

127 VALDENOR GUEDES PP AP

128 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM

129 VIRGfLlO GUIMARÃES PT MG

130 WALTER FELDMAN PSDS SP

131 WASNY DE ROURE PT DF

132 WLADIMIR COSTA PMDB PA

133 VEDA CRUSIUS PSOB RS

134 ZÉ LIMA PP PA

135 ZENAlDO COUTINHO PSOS PA

136 ZICO BRONZEADO PT AC

137 ZONTA PP sc

Assinaturas que Não Conferem
1 ADÃOPRETTO PT RS

2 ANTONIO CRUZ PTB MS

3 ASSIS MIGUEL DO COUTO PT PR

4 CARLOS DUNGA PTB PB

5 CARLOS SOUZA PL AM

6 CARLOS WILLJAN PSB MG

7 COLBERT MARTINS PPS BA
8 DELFIM NETTO PP SP
9 OR. HELENa PSDB RJ
10' FRANCISCO DORNELLES PP RJ
11 HELENa SILVA PL SE
12 ISAfAS SILVESTRE PSB MG
13 JOSÉ UNHARES pp ce
14 JOSE RAJÃO ·PSDB DF
15 JOSIAS QUINTAL PSB RJ
16 MAX ROSENMANN PMDe PR
17 MILTON CAROlAS PTB RS
18 PASTOR AMARILDO PSB TO
19 PAULO RUBEM SANTIAGO PT PE





Brasília, 5 de agosto de 2003

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

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, após, publique-se.
Especial

Em 5-8-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Of. n° 747/2003.
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Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado

Inaldo Leitão (PL-PB) em substituição ao Deputado
Almeida de Jesus (PL-CE), para compor a Comissão
Permanente de Constituição e Justiça e de Redação,
em vaga que cabe ao PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Roberto Jef
ferson, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 5-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. n° 665/03

Brasília, 5 de agosto de 2003

Exmo Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Temos a satisfação de comunicar a Vossa Exce
lência, nos termos regimentais, que o Partido Liberal
- PL e o Partido Social Liberal - PSL, com a plena
concordância de suas Bancadas por intermédio da
maioria absoluta de seus Deputados abaixo-assina
dos, decidem constituir Bloco Parlamentar a partir
desta para todos os fins, tendo como Líder o Deputa
do Valdemar Costa Neto.

Sendo que se apresenta para o momento, servi
mo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protestos
de elevada estima e distinta consideração.

Constituição do Bloco Parlamentar formado
pelo Partido Liberal - PL e Partido Social Liberal 
PSL, na Câmara dos Deputados.

gtVJÍe 'l.tOVe~

\}{J RJ] fi! 'i:L !J.Nf.;'
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Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral. COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
Em 5-8-2003. - João Paulo Cunha, E DE REDAÇÃO

Presidente. OF. N° 287-P/2003 - CCJR

Ot. N° 705/03 - BLP

Brasília, 5 de agosto de 2003

Exmo Sr.
Deputado João Paulo Cuhha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a V. Exa, para exercer a Vice-Liderança do

Bloco PUPSL, os nobres Deputados relacionados a
seguir:- Deputado Bispo Rodrigues (RJ); Deputado
Sandro Mabel (GO); Deputado Lincoln Portela
(MG); Deputado Humberto Michiles (AM); Deputado
Cel. Alves (AP); Deputado Milton Monti (SP); Depu
tado Jaime Martins (MG); Deputado Miguel de Sou
za (RO); é Deputado Almir Moura (RJ).

Sendo o que se apresenta para o momento, sir
vo-me do ensejo para renovar a V. Exa meus protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral
Em 5-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 279-P/2003 - CCJR

Brasília, 30 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 2.314/02, apreciado por este Órgão
Técnico, em 10 de julho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
Presidente.

Publique-se.
Em 5-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente

------------ ----. -- ------------- - - -

Brasília, 4 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 2.316/02, apreciado por este Órgão
Técnico, em 10 de julho do corrente.

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

Publique-se.
Em 5-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente

OF. N° 289-P/2003 - CCJR

Brasília, 4 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 44/03, apreciado por este Órgão Técni
co, em 10 de julho do corrente.

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

Publique-se.
Em 5-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente

OF. N° 290-P/2003 - CCJR.

Brasília, 4 de agosto de 2003.

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
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Legislativo n° 2.997/03, apreciado por este Órgão
Técnico, em 10 de julho do corrente.

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

Publique-se.
Em 5-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. n° 196/03

Brasília, 5 de junho de 2003

Exmo Sr
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
A Frente Parlamentar da Habitação e Desenvol

vimento Urbano, no Congresso Nacional, está em seu
oitavo ano de funcionamento, e, desde sua criação,
tenho sido eleito como seu Presidente.

Nesta nova Legislatura, Senhor Presidente, um
significativo número de.Senhores Deputados, represen
tando praticamente todas as Unidades da Federação e
todos os Partidos Políticos, aderiram formalmente aos
objetivos da Frente. Com o novo Govemo, e sua política
manifesta de acudir prioritariamente ao elevado déficit
habitacional do País - cerca de 7 milhões de moradias,
a Frente Parlamentar certamente desempenhará um
papel relevante, no processo legislativo, na discussão e
votação das políticas a serem propostas para o setor.

Por esta razão, Senhor Presidente, venho solicitar
a Vossa Excelência os seus·.préstimos no sentido de
que faça promover o registro dacomposição da entida
de junto à Secretaria Geral da Mesa, bem como a sua
divulgação sistemática na Intranet daCasa, para maior
facilidade logística de sua atuação político-legislativa.

Em anexo, fazemo$ acompanhar a listagem da
composição da Frentepor ordem alfabética e por Uni
dades da Federação.

Contando com a prestimosa atenção do ilustre
Presidente, sirvo-me do ensejo para. renovar-lhe
meus protestos da mais alta estima e apreço. - Depu
tado Ricardo Izar, Presidente.

DEPUTADOS E SENADORES
COMPOSICÃO POR. ORDEM ALE;e,ESÊTICA

DEPUTAPOS
Abelarde> Lupion - PFL
Alberto Fraga - PMDES
Alax Canziani ..... Pia
Alexandre Sant:os -PSDS
AllTlerinda de Carvalho -psa
Aloysio Nunes Ferreira - PSCB
Aníbal GOrrtE!U5ii - PMOS
Ans,?lr'no - PT
Ant.ônio CarY1braia. - PSDS
Asdrubal Bentes - PJ\JIOB
Átila Lins - PPS
Augusto Narcle.. - PPB
l3arbe>sa Neto -FJMOB
Bispo Rodrigues -PL
Bon-i'fáeio de Andra.de - PSOB
Carlit:o IVIEU'''SS - PT
Celci'ta Pinheiro - PFL
César Bandei..-a. - PFL
Cezar Silvestri - PPS
Cezar A.ugusto Schirrner - PIVIDS
Ciro Nog.....ei ....a. - PFL
Cláudio Cajado - PFL
Cteuber Carneiro - F'FL
Colbert Martins - PPS
Ce>rauc::j Sobrinho - .PFL
Coriolano Sales .- PFL
Custódio Mato.. - RSDB
Darci Coelho - PFL
Darcrsjo Perondi· - PJVlOB
Denise Frossarc:l - P$DS
D..avanirRibieiro - PT
DilcE3'LI Je>ão Spe;;,ra:'flce> - PPI3
OirY"las Ramalho - PPS
DI"'. Heleno - PSOB
Or. Rinottl - RMDS
Edinho Sez - PMOES
Edua.rdo Barbosa - PSOS
Eduardo Cunha _. PPB
Ed.....a.rdoS.cia.rrat - PF'L
Enivaldo R.ibeir<:> - PPB
ÉriCo Ribeiro - POPB
ELlnfcio <:>Uveir-a: - .PMOB
Fe-rn.ande> ele Fabinho - PFL
Francisca Trindade - PT
Francisca Dorn~IIEit'5 - popa
Francisco GonÇCI've-s - PTB
Frs.nc::.isco RC*drlgues - PFL
Frarlc::iscORornrrlet F-eijó Desá - PSDEJ
Geraldo Resende - ·.PPS
G-ilbert:o Nascimento - psa
G<>nz.aga·Pa'tri<>t:a: - pose
Gustavo Fr-uet. - PI\JIDB
Heranque· Ed....ardo Alves - PIVIOB
Henrique Fon'tana.- PT
HEl....ct....J.lano Anahinetti - pp

Iná:çio Arruda - pedoS
Ina1d9 Leitã9 - PSOB
iris·Si.-nões --.; PTa,
J.et:irr'e Marti"s ~ PL
..J9ã9 Batista - PFL
..J9ã9 Oa,lcla.. - PL
..João;:> Castel9 - PSOS
..João Herrmann.Neto - PPS
João Meneie.. de Je..us - PDT
..J""'ão Paulo __ PT
...Jo;:a:<:fuirn. Fra,ncisco PiS
..Jo..é Carl9s Elias - RTB
Jé::>;S~ Chave.. - RIVIOB
José .;./a....ene -- PPB
J"",soéMUitãO __ PÕS
JoséM.ento... - PT
JosePiO"1eni:eJ ~ PT
J""sué s.angt..9 .... -- RTB
.Jova:ir Arant:.es .~ PSOB
Laura Carneiro - Pt=='L
L~ôoiqasCri$~jno- PPS
L ....,u:::ié:i:lt"lo·Cas-.:ro.- PFL
LU:i~Bitt:encc>urt:... PMOB
LUi;;': Carlos Hauly __ PSOS
LUiz·Pi$>uhylino - RSOB
M",chado - PEL
Ma~celoCas:t:ro- PPJloa
M"'rcel"" TE;>ixelra - RMDB
M"""'C9'" Abraão ~ PFL
Ma~cus yicei.nte .....;.. PTB
1VI",l"ia Helena - PMDS
Mérlo N"",grc>n'lonte -RP
1\,fI'.ol!iI~"'íc,i;CJRands- ~T
Ma~ .RqsolB'nM"'tann-, PMOS
"?I~nd~sRibeiroFiI'ho - PMDS
~"gu."de·Souza -PL
Milton Barbo",'" ~ PFL
Mo"",cirMicheletto -- PMOB
Mor"",lra ..FrariC9 - RMQS
Náo;<::Õ9Rodrigues - PSDB
N,~l~~" I\Jh::!l ....qLlezEdli - PTe
N"",I$on M ...urer....,. RPS
1',1...1$0'" Trad - RTB
NiclasRibeirQ - RSDES
NU$.on Pi.....t:C>---· psoe
Osrnânio-F"ereira - PSDS
O:lSrI"l.ar: Se,rr.e-g:Jip - ptvlI::>a
O~v:Cilld<>Reis-'P'l'VIoa
P,a:....FietT1~yAveUnQ --'-:: PFL
PAU'.IO a.Eiltazar:.......... PSB
P"'''_,'Q Sa...""r - PFL
P<$I....I<;Jo Feljó -- PSDB
R~""IQo t,..'lT'la - F'IVIpB
p.U~Qo Rocha - RT
R ....d~ Co,.....,.a ~ RF'B
~edroFern""nd""$__ PTES
Philslr'non Rodriou8S - PTB
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DEPUTADOS E SENADORES

COMPOSiÇÃO POR ORDEM ALFABÉTICA

Agosto de 2003

DEPUTADOS
Reginaldo Germano - PFL
Reinaldo Betão - PL
Renato Casagrande - PSB
Ribamar Alves - PSB
Ricardo Barros - PPB
Ricardo Fiuza - PPS
Ricardo Izar - PTB (PRESIDENTE)
Roberto Balestra - PP8
Roberto Gouveía ·-PT
Roberto Pessoa - PFL
Romeu Queiroz - PT8
Ronaldo Dimas - PSD8
Ronaldo Vasconcellos-PT8
Selma Schons - PT
Serafim Venzon - sem partido
Sérgio Miranda - pedo8
Simão Sessim - PP8
Valdemar Costa Neto - PL
Vanessa Grazziotin - PC do B
Vittorio Medioli - PSDB
Wagner Rubinelli - PT
Wasny de Roure - PT
Welinton Fsgundes - PL
Veda Crusius - PSDB
Zulaiê Cobra - PSD8

SENADORES

Almeida Lima - POT
Ana Júlia Carepa - PT
Antônio Carlos Valadares - PSB
Augusto Botelho - POT
Eduardo Azeredo - PSOB
João Batista Motta - PPS
João Ribeiro - PFL
Ney Suassuna - PMDB
Papaléo Paes - PTS
Paulo Paím - PT
Renildo Santana - PFL
Roberto Saturnino - PT
Sérgio Cabral - PMDB
Sérgio Zambiasi - PTB
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CE
Aníbal Gomes - PMDB
Antônio Cambraia - PSDB
Eunício Oliveira - PMOB
Francisco Rommel Feijó Desá - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
Leônidas Cristina - PPS
José Pimentel - PT
Marcelo Teixeira· PMOB
Roberto Pessoa - PFL

DF
Alberto Fraga· PMDB
Wasny de Roure - PT

ES
José Carlos Elias - PTS
Marcus Vicente - PTB
Renato Casagrande - PSB

GO
Barbosa Neto - PMOB
Jovair Arantes - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Roberto Balestra· PPB

MA
César Bandeira - PFL
João Castelo· PSOB
Pedro Fernandes - PT8
Ribamar Alves - PSB

MG
Bonifácio de Andrade - PSDB
Cleuber Carneiro· PFL
Custódio Matos - PSOB
Eduardo Barbosa - PSD8
Francisco Gonçalves - PTB
Herculano Anguinetti - PP
Jaime Martins - PL

DEPUTADOS

AL
João Caldas - PL

AM
Átila Lins· PPS
PaudemeyAvelino - PFL
Vanessa Grazziotin· PCdoB

BA
C(áudi~Cajado - PFL
Coriolano Sales - PFL
Colbart Martins - PPS
Fernando de Fabinho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Reginaldo Germano - PFL

DEPUTADOS E SENADORES

COMPOSICÃO POR ESTADOS

MG
José Militão - PTB
Nárcio Rodrigues· PSDB
Osmânio Pereira· PSDB
Rafael Guerra· PSDB
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcelos - PTB
Vittono Medioli • PSDB

MS
Geraldo Resende· PPS
Nelson Trad - PTB

MT
Celcita Pinheiro· PFL
Welinton Fagundes - PL

PA
Asdrubal Bentes - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro· PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT

PB
Enivaldo Ribeiro - PPB
Inaldo Leitão· PSDB
Philemon Rodrigues - PTB

PE
Maurício Rands • PT
Ricardo Fiúza • PPB
Gonzaga Patriota· PSB
Joaquim Francisco· PFL
José Chaves - PMDB
Luiz Piauhyfino • PSDB
Pedro Correa - PP
PI
Ciro Nogueira - PFL
Francisca Trindade - PT
Marcelo Castro - PMDB

PR
Abelardo Lupion - PFL
Alex Canziani - PTB
Cezar Silvestri - PPS
Dilceu João Sperafico - PPB
Eduardo Sciarra - PFL
Gustavo Fruet - PMDB
Hidekazu Takayama - PSB
íris Simões - PTB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
José Janene - PPB
Moacir Micheletto - PMOB
Max Rosenmann - PMOB
Nelson Meurer - PPB
Osmar Serraglio - PMDB
Ricardo Barros - PPB
Selma Schol1s - PT
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DEPUTADOS E SENADORES

COMPOSICÃO POR ESTADOS

Agosto de 2003

RN
Henrique Eduardo Alves - PMOB

RJ
Alexandre Santos ~ PSD8
Almerinda de Carvalho ~ PSB
Bispo Rodrigues - Pl
Denise Frossard - PSDB
Dr. Helena - PSDB
Eduardo Cunha - PPB
Franciscq Dornelles· PPB
João Mendes de Jesus - PDT
Laura Camelro - PFl
Moreira Franco - PMD8
Paulo Saltazar - PSS
Paulo Feijó - PS08
Reinaldo Betão - PL
Simão Sessim - PPB

RR
Francisco ROdrigues - PFl
Luciano Castro - PFL
Maria Helena - PMOB

RS
Augusto Nardes - PPB
Cezar Augusto Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMD8
~fico Ribeiro - PPB
Henrique Fontana - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Veda Crusíus - PSDB

RQ
Anselmo-PT
Miguel de Souza - PL

SP
Aloysio Nunes Ferreira - PSD8
Coraucí Sobrinho - PFl
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. PinoUi - PMDB
Gilberto Nascimento - PSB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo - PT
José Mentor - PT
Marcos Abraão - PFL
Nelson Marquezelli - PT8
Paulo Uma - PMDB
Ricardo Izar - PT8 ( PRESIDENTE)
Roberto Gouveia - PT
Valdemar Costa Neto - PL
Wagner Rubinelli - PT
Zulaiê Cobra - PSD8

SE
Machado - PFL

se
Carlíta Merss - PT
Edínho 8ez - PMDB
Paulo Sauer - PFL
Serafim Venzon - sem partido

TO
Darci Coelho - PFL
Osvaldo Reis - PMDS
Ronaldo Dimas - PSDB

SENADORES

AP
Papaléo Paes - AP

es
João Batista Motta - PPS

MG
Eduardo Azerado • PSDS

PA
Ana JúJia Carepa - PT

PB
Ney Suassuna - PMDB

RR
Augusto Botelho - POT

RJ
Roberto Satumino - PT
Sérgio Cabral - PMD8

RS
Paulo Paim - PT
Sérgio Zambiasi - PTB

SE
Almeida Uma - PDT
Antônio Cartos Valadares - PSB
Renildo Santana - PFL

TO
João Ribeiro - PFL
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Publique-se.
Em 1-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 101/2003

Brasília, 5 de agosto de 2003

Excelentíssímo Senhor
Deputado João Paulo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

OtIG1o GA .S. ri: t51103

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho respeito

samente à presença de Vossa Excelência, comuni
car-lhe que me filiei ao Partido Progressista - Pp, após
desligamento formal junto ao Partido da Social Democra
cia Brasileira - PSDB, conforme documentação anexa.

Assim, requeiro as anotações necessárias junto
à Mesa dessa egrégia Casa.

Cordialmente, ..... Alexandre Santos, Deputado
Federal- RJ.

IIIU....
ULUS -TEI7C&J1t,!_lRt'Ilft~DA IlLVA. CArD iL
aa.r-...E..-ddo do C.-.6.............
la"Zcma~Ide NI&II'Ôi
a... V....ede kiledhatts'1-r...·-Futid.
14.0»201-fíitef6i- lU'
70.114-_-'Bradla· DF



36402 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Ofício GAS N° 81/03

Brasília, em 25 de junho de 2003

Vossa Excelência o Senhor
José Anibal Peres de PontesPresidente do Partido da
Social Democracia Brasileira
SCN - Q. 4 - BL. B - Centro Empresarial Varig
70714-900 - Brasília - DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o mui cordialmente, venho

comunicar a Vossa Excelência meu desligamento a
partir desta data, do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Essa minha decisão prende-se a motivos estri
tamente pessoais.

Quero agradecer a consideração com que sem
pre fui distinguido pela direção e pelos funcionários
do Partido.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Santos.

Ofício GAS n° 84/03

Brasília, em 25 de junho de 2003

EnmoSr.
Governador Marcelo Alencar
Presidente do Diretório Estadual do Partido da Soci
al Democracia Brasileira - PSDB/RJ
Praça Floriano, 51 - 15° andar - Centro

Senhor Governador,
Cumprimentando-o mui cordialmente, venho

comunicar a Vossa Excelência meu desligamento a
partir desta data, do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Durante 10 anos dentro do Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB me dediquei a acreditar
na real necessidade de mudanças na política brasilei
ra, juntos participamos de grandes batalhas, algumas
ganhas outras perdidas, mas todas com a mesma de
dicaçâo.

Batalhamos por meio do PSDB, pela Reeleição
Presidencial, Estabilização da Moeda, Erradicação
da Instalação, um Salário Mínimo justo, Reforma da
Previdência, Reforma Política entre tantas outras de
igualou maior importância, tantas foram nossas bata
lhas e crenças ao longo desses anos.

Enfrentamos críticas, que não foram poucas, os
algozes de votem são os reconhecedores do hoje, e
por ironia, essa que o destino gosta de pregar, os de
fensores de ontem são os algozes de hoje.

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

Despeço-me do PSDB com pesar, continuando
com o meu compromisso com o Brasil que parece es
quecido por alguns, creio na política como agente de
transformação de toda a sociedade, creio no futuro e
tenho esperança de um Brasil melhor para todos.

"Fazer a diferença" é dar aquela contribuição
única, no momento certo, que gera os resultados es
petados. As metas a atingir são um referencial básico.
As metas são nossos sonhos impregnados de inten
ção de realização. Agora temos que construir o futuro,
para o qual fomos conduzidos.

Temos metas claras e o ponto de partida. Agora
é a hora de planejar cada passo. O grande navegador,
disse que seu grande medo é o "não partir". E este é o
grande risco.

Há mais de dois séculos, o grande pensador
alemão Goethe disse que quando nós realmente nos
comprometemos com uma decisão, o Universo inteiro
conspira para que dê certo, então dará certo!

Despeço-me da sigla partidária, do qual sempre
tive e recebi os mais altos elogiosos respeito, aprovei
tando para agradecer a todos que convivi nestes lon
gos anos nos enfrentamentos das bandeiras partidá
rias. Por último, quero colocar-me a sua inteira dispo
sição em tudo que estiver ao meu alcance.

Atenciosamente, -'- Deputado Alexandre Santos.

~;'J ALEXANDRE JOSE DOS S;OS
04.09.54
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Ofício n° 31-2003/I-CD

Brasília, 4 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência,

ao mesmo tempo em que comunico e, solicito o regis
tro junto aos órgãos técnico desta Casa, a minha des
filiação do Partido Democrático Trabalhista - PDT, e a
minha filiação ao Partido Social Liberal- PSl, confor
me comprovam documentos anexos.

Atenciosamente, - João Mendes de Jesus,
Deputado Federal.

limo. Sr. Juiz Eleitoral da 208a Zona Eleitoral da
Capital do Estado do Rio de Janeiro

João Mendes de Jesus, brasileiro, casado, De
putado Federal vem por meio desta e, em caráter ir
revogável, com base no art. 21, parágrafo único da
lei n° 9.096 de setembro de 1995, requerer perante
este cartório eleitoral sua desfiliação do Partido De
mocrático Trabalhista - PDl.

Outrossim, ·informo que já comuniquei ao
PDT através de ofício anexo, que nesta mesma
data, decidi meu ,desligamento do partido. Ante ao
já citado Órgão de Direção Municipal, fico sob a
tutela do parágrafo único do art. 21 da lei já retro
mencionada.

Termos em que,

Pede-se deferimento.

Brasília, 26 de junho de 2003. - João Mendes
de Jesus, Deputado Federal T.E: 7441290302 - Se
ção: 56 - Zona: 208

Brasília, 26 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Lupi
Primeiro Vice-Presidente do PDT
Rio de Janeiro - RJ

Senhor Presidente,

Cumprimento cordialmente Vossa Excelência,
ao mesmo tempo em que comunico o meu desliga
mento, a partir desta data, do Partido Democrático

Trabalhista - PDT, partido pelo qual sempre mantive
grande admiração, pela sua história na participação,
sempre ativa, das conquistas e construção da de
mocracia que hoje existe em nosso País.

Quero deixar registrado a minha admiração
pelo apoio dispensado a mim pelo PDT, tanto no
meu Estado, desde a data da minha filiação, quan
to nesta Casa legislativa, o que foi de grande valia
para o meu aprimoramento político e na vida como
homem público.

Gostaria de consignar que, com a minha saída
do Partido deixarei grandes amigos, homens pelos
quais suscitei grande admiração e com quais apren
di muito sobre os ofícios deste parlamento. Quero
ainda agradecer as doutrinas repassadas por alguns
nobres deputados, considerados por muitos desta
Casa como ícones de competência e seriedade nos
trabalhos que são arduamente desenvolvidos em
nosso Parlamento.

Não poderia esquecer de cumprimentar, em
especial, o nobre colega, Vice-Presidente Nacio
nal, Carlos luppi, homem público de conduta iliba
da, do qual tenho o maior respeito e admiração,
pela forma como sempre me dispensou atenção e
deferência.

É certo que em alguns momentos sofremos
com problemas de ordem interna junto ao Parti
do, fatos que entristeceram-me, mas que não di
minuíram o apreço e respeito que cultivo por to
dos os parlamentares e funcionários que compõe
oPDT.

Solicito, portanto, que sejam tomadas as provi
dências necessárias para o meu desligamento do
PDT.

Aproveito o ensejo para reiteram os meus vo
tos de estima e elevada consideração, bem como
expressar a minha disponibilidade quando neces
sário.

Atenciosamente, - João Mendes de Jesus,
Deputado Federal.

CERTIDÃO

De ordem do Presidente da Executiva Nacional
do Partido Social Liberal- PSL, certifico que o senhor
João Mendes de Jesus - Deputado Federal, T.E.
0074412903-02, filiou-se neste partido no dia 5 de ju
lho do corrente ano.

Brasília, 31 de julho de 2003. - Ronaldo Nóbre
ga Medeiros, Secretário Nacional - PSL.
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Brasília, 2 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do
presente para informar que eu João Miguel Feu
Rosa, Título de Eleitor no 7231701490, Zona 026,
Seção 0243 de Serra-ES, comunico a Vossa Exce
lência meu desligamento do Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB.

Certo de merecer sua atenção e imprescindí
vel apoio, antecipo meus agradecimentos e subscre
vo-me enviando-lhe minhas atenciosas saudações.
- Deputado Feu Rosa, PSDB/ES.

Brasília 5 de agosto de 2003

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor - Ofício GDFR N° 126/03
Geral.

Em 5-8-03. - João Paulo Cunha, Pre-
sidente

Oficio na 100/2003

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho respei

tosamente à presença de Vossa Excelência, comuni
car-lhe que me filiei ao Partido Progressista - Pp,
após desligamento formal junto ao Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB.

Assim, requeiro as anotações necessárias junto
à Mesa dessa egrégia Casa.

Cordialmente. - Deputado Feu Rosa.

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Ex""eJ.ent:f"""hua Se...bor Vesenabargador Ad.....A:> Dias rri......;;;.~
DI>. Pre..ic:len.te do T.-II"......._l Regional EJ~itoraldo Espé'ri-to S:all&~Ó
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Brasília 5 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)

Senhor Presidente,
Informo que estou-me filiando ao Partido Liberal

(PL), bancada que passo a integrar nesta Casa.
Atenciosamente, - Ricardo Feitosa Rique, Depu

tado Federal.
Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária e

comunicação ao Juiz Eleitoral da 70a Zona Eleitoral
João Pessoa (PB) com protocolo AR-Correios

Ofício n° 37/03

Brasília, 26 de junho de 2003

Exmo Sr.
Deputado João· Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho por

meio deste comunicar à Vossa Excelência o meu des
ligamento do PSDB Partido da Social Democracia
Brasileira, a partir da data de 25 de junho de 2003,
conforme documentos anexos.

Cordialmente, - Deputado Ricardo Rique.

Ofício n° 35/03
FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÂRlI
IP",ncI1a I máquina ou loira de.fOlml Brasília, 25 de junho de 2003

Exmo Sr. Presidente da Comissão de Executiva Na
cional do PSDB Dr. José Aníbal

Brasília, 5de agosto de 2003

Ilustríssimo Senhor
Deputado Wellington Roberto
MD. Presidente do Diretório Regional do PL - Paraíba
João Pessoa - PB

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

dários, comunicamos ao nobre companheiro a filia
ção, neste Diretório Nacional, do Deputado Ricardo
Feitosa Rique, conforme 1a via da ficha de filiação e
documentação anexa, que encaminho a essa Direção
Regional, para os procedimentos exigidos por lei.

Saudações Liberais, - Deputado Valdemar
Costa Neto, Presidente Nacional.

Senhor Juiz,
O abaixo assinado, Deputado Federal Ricardo Fei

tosa Rique, portador do Título Eleitoral N°
177329512/60, da 18° Seção da 76a Zona Eleitoral de

Brasília, 26 de junho de 2003

Exmo Dr. Francisco Seráphico da Nóbrega Neto
Juiz Eleitoral da 76a Zona Eleitoral de João Pessoa - PB

Brasília, 25 de junho de 2003

Exmo Sr.

Deputado Jutahy Magalhães
Líder do PSDB na Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Líder,
Encaminho a Vossa Excelência o Ofício enviado

ao Dr. José Aníbal, DD. Presidente da Comissão Exe
cutiva Nacional do PSDB, comunicando o meu desli
gamento d partido a partir desta data.

Atenciosamente, - Deputado Ricardo Rique.

Ofício N° 38/03

Senhor Presidente,
O abaixo assinado, Deputado Federal Ricardo

Rique portador do Título Eleitoral n° 177329512/60,
18a Seção da 76a Zona Eleitoral de João Pessoa 
PB, comunica à Vossa Excelência o seu desligamen
to do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
a partir desta data.

Atenciosamente, - Deputado Ricardo Rique.

Ofício n° 33/03
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João Pessoa - PB, comunica á Vossa Excelência o seu
desligamento do PSDB - Partido da Social Democracia
Brasileira. a partir da data de 25 de junho de 2003.

Atenciosamente, - Ricardo Rique, Deputado
Federal.

Ofício N° 34/03

Brasília, 25 de junho de 2003

Exmo Sr. Desembargador Julio Aurélio Moreira Cou
tinho
DD. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
João Pessoa - PB

Senhor Desembargador,
O abaixo assinado, Deputado Federal Ricardo Ri

que, Título Eleitoral N° 177329512/60 18a Seção da 76°
Zona Eleitora de João Pessoa - PB, comunica à Vossa
Excelência o seu desligamento do PSDB - Partido da
Social Democracia Brasileira a partir desta data.

Atenciosamente, - Ricardo Rique, Deputado
Federal.
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Defiro. Publique-se Ao Sr. Diretor-Geral
Em 5-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio especial- 3-3-03

Mairinque, 23 de junho de 2003

Ao Exmo. Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputado
Brasília- DF

Senhor Presidente:

Temos a grata satisfação de encaminhar atra
vés deste a Moção n° 15/2003, de autoria do Verea
dor Arnaldo do Sindicato, aprovado em sessão ordi
nária desta Casa de Leis, nesta data, onde apela
para a suspensão dos leilões das casas da Rede
Ferroviária Federal, situadas no município de Mairin
que.

Ao ensejo, renovamos nosso protestos de ele
vada estima e respeito. - Arnaldo de Jesus Oliveira.

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

--~icipal de Mairinque

1\ PROTOCOLO~__.~-_.~-
.~

Data... '__ . :-~~..---- ~ --..:::.
- xpe1.a pa.ra a

C.N.P.J. 49.559.628/0001-10 ===============

eu.pensão doe 1.e.i.1.6•• dae casas da RFFSA.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

dos
por

esta

, des,ses"

parte
empresa

maioria
ocupadae

Mairinque

a

interesse

fazem
RFFSA,

totale

que a origem histórica de
ferrovia;
que até os anos setenta
de propriedade da 'ferrovia

Considerando
ligada a construção da

Considerando
prédi.os da cidade era
seus trabalhadores;

Considerando que a maioria da população é de operários
e muitos de baixa renda;

Considerando que centenas de famílias ainda residem
nessas casas, algumas há quarenta anos;

Considerando que esses imóveis
patrimônio da Rede Ferroviária· Federal
liquidação;

Considerando o enorme
moradores em adquirir esses imóVeis;

Considerando que esses' moradores, na maioria idos,os,
estão desesperados diante dos leil5es que estão sendo marcados e
que contém normas desfavoráveis a eles;

Considerando que o governo :federal esta reavali.ando a
liquidação da RFFSA - Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima;

Considerando que em outros municípios do Estado de São
Paulo imóveis como esses foram vendidos aos seus moradores com
prazos de pagamento de mais de dez anos;

Considerando que muitos desses moradores estão entrando
com recursos de aç5es já julgadas para a compra desses imóveis; é
que coloco para a apreciação deste douto Plenário a presente
Moção de Ape1.o ao presidente da República, sr. Luiz Inácio Lula
da Silva;: ao Ministro-Chefe da Casa Civil, sr. José Dirceu; ao
Ministro dos Transportes, sr. Anderson Adauto; ao Presidente do
Senado, Senador José Sarney; ao Pres~dente da Câmara dos
Deputados, Deputado João Paulo: e aos responsáveis pel.a
liquidação da RFFSA, senhores José I,obo Fernandes Braga Júnior,

, ~------------ ,-~--,~---------- ~~ --~-~, - ~---~---~~--------~--- ~ ~,-----~
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Flávio Lima de Araújo e Carlos Augusto Moreira de Araújo; pela
suspensào imediata dos leilOes das casas da Rede Ferroviária
Federal, situadas no município de Mairinque, e se empenhem para
que haja uma forma de facilitar a compra desses imóveis pelas
famílias que residem atualmente nestes.

Requeiro, se aprovada, seja enviada cópia desta aos
acima citados.

/

Plenário vereador Valdeci.,.,.g~qu,es Perei.ra, em 23 de Junho de

2003.
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o usucaplao ae
Imóvel Urbano do

Estatuto da Cidade

Agosto de 2003

Embora o fcminino li

lIsucapião sejnetimologicamcme
mais' correto, neste m1igo optei
pelo gênero masculino li palavra.
como consagrado pelo uso cor·
reme.

O lermollslIcapicio,dcrivado
do latim rml capcrc ~ lomar pelo
uso - era empregado pelo direito
romano pam definir. essencial·
mente, a a<luisição da proprieda
de pela posse prolongada, e com
rniseonlornoscontinuaasercom
prcendido até hoje:

Assim é que, aLei nO 10.257,
de 10107/2001. que dispôe sobre
o Estatuto da Cidade. contém dis·
positivo que visa assegurar o di
reito fundamental de moradia,
pcrmilindo que uma situação de
falo,que é a posse sobre um imó
vel urbano, se u',msformc em unla
situilção de direito. É o chamado

. usucapião especial de imóvel ur
bano.

Dcsta forma, nos ex~tlls ler-
. mos do art. 9° do Estatuto LIa Ci
dade. aquelc que possuir como
sua área ou.edificaçilo urhana de
até duzentos e cinquenla melros
quadrudos. por cinco anOs.
inÍl\lcrruptamcnlc c sem oposi-,.
çâo, ulilizando-a para sua mora- .
dia ou de sua família. atlq'-lirir-'

: lhe-á o domínio. desJe que não
seja proprictário de outro imóvel'
urbano ou rural.

Porumio. a pessoa que ti\'er
posse de um terreno ou edilie:li;âo

-de até 250,O() m2.,iluado no pe
rímetro urhano. há Ill:tis de cinco
anos. de forma pacífica c conlí.·
nU:I, poded solicitar ao juiz de
direito. :qr~l\'és de açUo ue
usucapião. () reconheci mcnt{) do
dOmínio. Oll scja, a prolação de
uma sentença judiei:Li ded'lrillldo
que ele é propri"I"l'iu desse im,,
vcl. Essu SCI1tCIlÇ~L qu~

corl'c,c;pt1ndc a uma cs~ritum. ~~rá
rcgistruda no C~t1'lório de Rcgis.
lro dI:: JmÚvds. A parl.Ír desse
rcsi.stn.l. u possuiJor p.asSílf;í a
ser.. oficialmcnlc. Ü Iln.\prküiriu
doimd\'cl.'

Na ciJadc de São Roque. por
exemplo. hi.i. ll;Ha situaç;J.o qu~

Ccrl3Jl1Cnl..;' p;" ..:'d ser fês.nh ida
com b;.\.'i,C no \~:-'lh.:api5.t) urh~lI1().

F.u.1odas pessoas que l~m P~)s."c

dus ,,,sas da Rua ~'lnUl Quiléria.
Outros c,as·:· JlIC lamhém

poderão ser rc~ol .Jos" é a ~itua..
çi\O d~l~ pC~SO~1 c. qtit.: conlrr~~ram.

JÚLIO MENEGUESSO
Ad"(Illud(l

por meio de cOlltruto, (l'lI'licllla
rcs. um tcrrc:nocm unt Iotcal11CIlI(1
irregular.

O Estaluto d;l Cidad~ p,·c\'';.
ainda, a possibilidade tiu
uSlIcapinocolelivu, Assiln,.1S :ín.'·
as urbõll1as eOlllll1ai, de dUZl.'uIOS
e cinquema melros quadrados.
ocufx,das por popul'I,'iio de h:.i ~a
renda p:lrasua moradia. jlOT cinco
anos, ininterrupl:llllCmC e scm
oposição, são susceplíveis de se
rem usucapídas colelivamcllle.
desde quc os possuidnrcs lliitl se·
jam propricl~lTiosde tllllro il1líwC!
urb~mo.

Aliás, a Lei li" 1O.257/2CHII
assC'gura ao autul" dn ação de
usucapiiio urbano os hellefídos
dOI justiça c da OIS.i~I';lldaju,lici.

ária l!l'"dIUilU. il\c1l1~j\,c (lerame o
Can.kio de Regi~lr.)de lm'-'\'cis.
Em OlJlr:lS pal:lvms. o uUl<lr nàu
~g:lr1Í custas pn.Jcl1ssu:lis ~ Icrá
dirdl<1 :I assislêndu )!ralllil:1 de
um advogado (em Si,o l{Olllle. po,.
exemplo. OI OAI.! nl:llll~lI1 COII\',)-

. nio. nesse SC'J1tido. com () i~stado

c)e SiioPaulo). .
Conslalll-sc. pui~. i.t prcocu·

'pação do légisbdqr cmpi'cslígíar
a fllnçl\o social li:\ (lr"l'rie,lild~.

que é o fundumClllo IlTiueipõl' do
ESlalUl<1 da Cid"lk. EnJim. "
.usucílpirtourh.llso l;UIll inlp~)rt;ln

te ill~tJ'Ull1elltl)de l"llílieil urh'lIlõl
e sodal.

Na Pfó.\ illl"l SL,',tlan.t "~llI.~h,"lr-.

dar o liSO dI' ;,re:1 públka (lara fins
de lllora"i:l.

Estética Facial
e Corporal

Agata. vocÊ' "nconf'Cl
profissional ,%p",cialtodo
nos TécnIca:; n"lois ajuai~

a!:ada~ c eqt:tp:Jmentos
de ultime golocào.

como o
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Vilainglesadeveráfie
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Patrimônio
Para Análiol~, [arrio!!, 0, Lfu~dlrC

rendi! P;trnnapi<lC.:lD<l. úa r~~tam~

do plltrimúllÍu~ rede é ULtl(' tk
~er .lomlmdn. ptlo .Condc-rh.:rjl
tCon.~,·l~m ,J(.', nl'fcl'~ 11(, 1~IlÜllkl.
nio Históric~. Mtis:tko, ArqofO:
lógil;o .~ 'f~lrJ:$\it:'''da L~óJdll a.:
Sdo I\ml()) ueslk!i.

lL1-lM Q3.oé!ló'a \i1a. apesar <!elJ
apelvptJapr('$erv3çào darn.e~
n.l:ler.ganhnrlo.nl<1i~ (inça'já, A
M'i.k rl'lll..... i.i1i,ll·l1"S\l'!..bl..~ I\~U'·

wUl\(lll1'IJIltCJ.:1 hi"ll~iJ lkll~li~'.
Oi]ut: pou..:os l;ntenll~mé IIU~OI

nt1e uc<tbou> ,flla50 i1. fcm:wiJ Ilão".
af"",..llqui.'nl~

P::ltac:lo, a l~nda dQs im6~'~b 4..
vilaan!:mnradrJr~s'.nfu:lir.l1uin(l

pro,."'tS~od~'- It)m~);i]m"'nh.l IWi],l
cmqualqu-nplíU1o l.1e revi:taI1.il·
ç;l"du sjti~\hichlrinl.

~~OUIJ.~""r-__"'_'_'_~__" Os imoveis \ãZÍOS-(omo a eIi-
(Ud~;E'~11Aliin.Har.ll1 fí\toÍO ícITlniáriae.o ea."ttlinho

dl:\'C·rãD,.s~ndoAntJ.ijl.sercon.
o destino da vila in~~ de Pa-. cedidos allrefcirura dtSam:oAn.

Wlapiat.abi.. pP!tifultruo lúslóri· tlrê, rriunidpí~ t)nde esl.l:i a vila.
co tombado. d~rli'Qmeçar.ser (;IQ troca da ~[lJ.ç30 dainfru.
lnl;ado daqui • ooism..... d<>- <sttu",radangi",
poisdeumadbdade~ O a5Sistenttt~tnícodaStcreta.

Segundo. Uquidarlle da IU:de ol.unen·
i'<ttovtária Fed.ral SlA 11l1'fSA1. d. Santo
AilliUaMartin~íoift'tol1ma'or. nru~
do coma Caixa EconOrnka Fede.. no Fúbo.laJ~bém .ni(lCOn5idm
nl{CEF).e~Quajmt'l1k,wname· queoplonodaliquidanlcUnpcça
did"proVisóri-a estásendo 1lJ'ti...4J~ opl'oJetoda prtfriltiraparaa \'ibi..
ladino govemopara pcnnilir Pamnapilh::abafu-anar#ilosu
que (l$ atuais moradores -l:Cral doc$leàe S:.Into Ai1dre tmkm aQ
de 2.000 pessols-.t:omprem. as $11l~ São Paulo}. no limite -do
·4:1a.~da \1I:adO$.ku11319. munj~ipío~ hra revitalttarepre-

OpL-mo plOéo;diuivodt: Para.~ SCr\"ar 4L ~ião. "' pfl:(cilura mulJ
tu'lpiuama. f-oJ constiurdo J;:ont ó' um phJ.uo .de d~envd.l:üttento
objetivo de em:ontrcir uma$CIld- sus~tntj ...cl 'I1nltl. ~Q1n o Lume:
çilo p'" oi =.. d.IO mü im<\-. (LabQl1llilrio,Urb.nisO>od.Me
W!i, resídrn:Uli, d.IU'FSA ",pa. tropol<) da FAU-l;SP ("',ul• .w.
lhados pdo país -nomll.Íuri:i ha~ dt Arquitetura ,e :lTrbanismo dâ
bíl.da,5~i. PO' antigo< fun<ianá- Uú"""••d.d.SIu p;wl.).
riosdl'óltt:nlts 00p~ 'lU,e m- AvÍ!a Jll'@kSn.<çn!JI.;t.inda-rom
vudiramas'a5lI!ihâ~1Uitotempo. um proJ.elo elabotJdo ~lo M.uvi·
o prazo dc,tir;tis nlcst'SC'o q~ m~lltrj hó~I~.Uímàpi:1'abtl~pr~íM

AmUiaManiJlsestima~qu~a iliUD por Anna Gcúankicn. ~Ut:
mrotdaprovíswia Sl:jil.l.'i.liláda. pr~\·ê ('I'-dnsforrnJ·laem um mtl~

• AMP ~ ..~jriil porque. a ~llgt-ridu;porunl.lfunda~;,).

RFFSAé uma empreSi públkae Porélll () pr{J(~sode:'ptiwti1.a~
rtaopod~vénde-ros se~bel'l.s. $O-- da e: liquUI:sção da.mie: impediu
mente leUoá·los, Porémtmesmo que esses pro;t:((!S1 t~('rn. eucu~

('Oli~~O ccntoo."':lar esse h~7 tadc:; {lerk'Xlo nest3 p;:ipna}.
p..."Ú.itl.l~ltu"Ut.njjt:rÜik~IJ!j.:()I;C... ':_ ..... ,., -- _........-:-s..~-::.-.;-.r~~.,J
'plUllc:s:doS.W~uvrt5náol~m,.c:'OI)-• lis.tainlcrnadoSlal r.' '.:.•• _:..- _ ~.1 ~"!l.........~~l:.~
di';-ile~ decompr.s-ios. Por ilillio.(J Aitm cetom~olrlap.;:!.o Conde- - ' ."," ••• :', 'r';:"".1

~~CO~~~~%tcd~rCl1c,an'i~ C~~,S~=rh~~~=~~te:t ;::.,:;.:.-.~\.~.._.~:..-.~."..:~.:.;~..'.:...~.:.:.::.~.-~.·:...·.~_:,:.".:.:".~.~.·;.~.:.·;~.:.L..;,:.'.~..:
!1hafun~áoévçllLkroratritnCI11iQ rkosnlil.i:sanu:ilC,}dQst,lomundo, _.__ . __..,
?ar~pagotr a",d'\1d~da e-mprt'~ d,l(Jr;':<loizllçJo niJ.o.~~~"(.'ll1arn~J1"
Scri.l impossivt.i, pnrta.n1(" dG.1.I· talW1"lr1d ~.!vnll.meh.t:.> Fund
es...'tCs imÓ\'tis. kJas ,lílIIlbÇm,t1ãu {W~11Fl.)lo ano põls;;aoo, apr~i.
poderíamos 19I1t)I;Ú'a$.Z?n1Jl fa~ de.\llC da rntiÕ<J<.ko,lkinníe Our·
nu1ia!>q~lt()shabltam.",dit. nh;im~ visjto<.L '<l·:iln.A list.t vaJ~

~undo da. a divida. 00 wrd:l~ t'"bperiQ:lio 20'JI1.2flü~~
cc; e "uma. 'C~limatiya". J~(lpot- <"'scrilc~s p;:;:", induf.l':' naijs
que a maJ.{)r pinte iliz r~':'pfÍt{).~ ta wmm:,a lltlp!Jrlânda n'slóric:.1.
pr{l't:~SOS ,trabaihistas. mOl;dl:ls ã Urr:-"l~~;;. l,ç';ilno "!o:·I'~ caSdS de
l:nnuaa RFfSA.·SJo ..:erca dedO h1adeil"a~hã;J n'\."ct'-S$.Ít1~d::dc in·
milaçm."Algumas seo,clletiv.t:i, te:rvcllç5oUnedial<1)'C aviebüida.
rcpres.êl.ll.1.ndoroa.is dc4..000pc:r dc~a C':ds.t~nciJd~ahem3ti\i1Spa'" Atorre do relógln, r-eproduçàc
fOOll." Q .lot31 de' iltdL'11jZJi;5t'S rasft!u::i-m",l"J.l.J.wst..\o.t
'~l.l}{S;biUlÚI.'S~ . Pdrt~d,lkI('HI('IJrl~f,tJParilna-

A l'th~atil.1,.iin Jit [kdl." f~'J'r~'~ piJ~.u'a r<lr";~n~·I.·.'to- r-.u-qtK u.lc.
vi:iti>l.qut.induiul'-di\;lt.k.I.1QI'...., ,.hlõl1dJ.l.íJl... t\II;inlk.l,;HI.:u~ill1.
trimtmiovióri~t:mSl:i5 marnll~[t. rclie1.J;o~qti.~·::' r::omttu.;;io que

=:~:)~~~~':~1~~~'~-~~n~6 -~~~~;~~~~I.~~~~~'4e IBói, Co.
RFFSA cntr:.mnn em prC<l.$~ J~ '_L."" inilú~urôlJp.)., Far un-r!>tiJo-
UquitfdÇâo. ~ in~:~.1\,4jlt';tJ.iI<k fcrru e

p'.lrh.' da t1W:; l'.:tr'''''r<:n-:cr ó\ serra
da M"r.,foi ,,"onsuuídQ um ousa
do- .~btem<l J.~ tni\""à(.i, funicular.
(,ihlt\u;;:nià\'ul1l r.fn.lilnaiL\rt:i< f~i-

IO!i. J~ Cl1f!.l·hnaria tla Rll'(ildc 4,1(1

:1~~t~1:;;~:~~fu:~=1~C:iS~:
l\IUlédW]w;:I'" t.~,.,uomc da ":Ul
l~~.{j:".:fcnw.'ÍáriaJOI~ pelos
lngksesa ~"'.lrtird~!>Si1tpt)W

O~ist~mn 6mic$,riundonou
a~ 05;aflO$ 40. rnaSem 1900 já h;l'
'\ri.I5<iilor:ri.'\do um sfSf.mlap.u-ale·
l~~~ ~l~·:\'n'm.\lhdr,l. ~'m 4ne.t !a....n·
lÜ~~li\',l,;Llk'li'l .11":'0 1rliho~ I'"r
IIlt-i\}rlédI;:Ol~,...

O 'sobl'l:n~tme' d.,. cng:~nhci1"o

qlW'("riJ~tl~lml'kl~ '~Si'>tt.'f1lil". o itl
til~~ DanidM.lilx., Sí:n-e bO,icpi.l
rI:' d~;:;ir.nl1r U01ü das prinopais
~'-el'1jd:!J> dõ\viJa. 1~1 Unha 26

•a!10::- r.'i:-:rnQ f.U cria~a do sist<:·
n:ttlimkni..r.

Publique~se e, aplls' encaminhe-se à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público para conhecimento.

EmOS/ dil/O" j\~

JOAo~CUNHA
Presidente



Dá nova redação ao artigo 18 da Lei
n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, o
Código Florestal.

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, meio Ambiente e Minorias;
de Finanças E Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

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

PROJETO DE LEI N.o 1.484, DE 2003
(Do Sr. Zico Bronzeado)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Artigo 18 da Lei n° 4.771 de 15 de se

tembro de 1965 - Código Florestal, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 18. Nas terras de propriedade privada, onde
seja necessário o reflorestamento de áreas de pre-

Determina que a internação de me
nores infratores seja efetuada nas proxi
midades do domicOio de seus pais ou
responsáveis

Despacho: Às Comissões de
Seguridade Social e Família, de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411
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PROJETO DE LEI N° 7.495, DE 2002 vem os menores infratores e sua recuperação para o
(Do Sr. Cabo Júlio) convívio social. A distância entre os menores e seus

pais ou responsáveis é mais um elemento que preju
dica os programas de ressocialização dos menores e
sua reintegração familiar.

Fazer com que os menores permaneçam próxi
mos à sua comunidade certamente só trará benefíci
os ao desenvolvimento dos programas destinados à
sua recuperação. Nenhum dos poderes públicos pode
se furtar à responsabilidade com relação às suas cri
anças e adolescentes. Não se pode admitir que os
Municípios, por meio de leis locais, pretendam impe
dir a instalação de unidades de recuperação de me
nores sob a desculpa de proteger a cidade e seus ha
bitantes da violência. Se todos os municípios dos es
tados caminharem no mesmo sentido não haverá, em
pouco tempo, área disponível para o abrigo e recupe
ração dos menores.

É imperioso que todos os setores da comunida
de civil e o Poder Público, seja ele federal, estadual ou
municipal, atuem no sentido de apoiar aqueles que,
pelas mais diversas razões, apresentem problemas
de integração na comunidade. A simples exclusão,
além de em nada contribuir para a solução dos pro
blemas, é um ato de crueldade que não se coaduna
com a condição humana.

Postas as razões que nos levaram à apresenta
ção deste Projeto de Lei, contamos com o apoio dos
nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Deputado Cabo Júlio.

Justificação

Os Estados e os Municípios devem estar unidos
na busca de soluções para os problemas que envol-

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As entidades governa.mentais de atendi

mento à criança e ao adolescente infrator e que desen
volvam programas de abrigo, semiliberdade e interna
ção serão construídas e instaladas de forma a possibili
tar que o menor infrator perma.neça próximo ao domicí
lio ou residência de seus pais ou responsáveis.

Art. 2° Os Estados e os Municípios, por meio de
convênio, providenciarão as instalações adequadas
para o recolhimento dos menores referidos no artigo
anterior.

Parágrafo único. Serão admitidas as parcerias
com entidades não governamentais para o cumprimen
to dos programas de educação e socialização dos me
nores, desde que cumpridas as determinações do art.
91 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 3° As entidades de atendimento deverão
abrigar os menores recolhidos em unidades especial
mente destinadas ao regime a que estiverem sujeitos,
na seguinte conformidade:

I - unidades de abrigo;
11 - unidades de semiliberdade;
111 - unidades de internação.
Art. 4° Em cada uma das unidades das entida

des de atendimento serão desenvolvidos programas
educacionais e de reabilitação do menor infrator que,
sempre que possível, contarão com a participação
das respectivas famílias e da comunidade local.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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servação permanente, é o proprietário obrigado a
fazê-lo.

§1°As áreas utilizadas na forma deste artigo se
rão isentas de tributação.

§2° O imóvel que apresente alteração em áreas
de preservação permanente não poderá gOlar de in
centivos fiscais e financeiros de agentes públicos de
financiamento.

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

Justificação

A presente proposição resgata, em parte, inicia
tiva anterior da ilustre ex-Deputada Rita Camata que,
havendo passado por diversas comissões, com subs
titutivo aprovado, foi arquivada ao final da legislatura
passada por força de disposição regimental.

A pretensão do projeto é estimular o proprietário
de terras onde tenha havido alteração de áreas de
preservação permanente, a recompô-Ias, operando
desse modo no sentido de manter a área com a fun
ção ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e asse
gurar o bem-estar das populações humanas.

Para isso, aduzimos à proposta anterior elemen
tos de prêmio e castigo que possam tornar a Lei efici
ente, de modo que ao cumpri-Ia o proprietário seja
premiado com a isenção de tributos sobre a área as
sim utilizada e, caso contrário, deixe de usufruir de
benefícios fiscais oferecidos normalmente pelo Poder
Público através de seus agentes financeiros. Espe
ra-se, assim, acelerar o processo de conscientização
e de tomada de atitudes objetivas em favor da preser
vação ambiental.

Nestes termos, solicitamos acolhimento dos no
bres pares.

Sala das Sessões, de julho de 2003. - Deputado
Zico Bronzeado, PT/AC.

PROJETO DE LEI N° 1.487, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Dispõe sobre a inclusão, nas cédu
las utilizadas ém circulação nacional, de
elementos que possibilitem sua identifi
cação por pessoas portadoras de defi
ciência visual."

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1°As cédulas utilizadas no meio circulante na

cional conterão elementos que possibilttem sua identifi
cação por pessoas portadores de deficiência visual.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação

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

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

Justificação

Nessa proposição busco assegurar, aos porta
dores de deficiência visual, mediante a obrigatorieda
de de inclusãonas cédulas, de elementos de identifi
cação por eles perceptíveis.

O direito a cidadania, elementar aliás, de atuar
cotidianamente no mercado comercial, transparece,
na ordem constitucional vigente, como uma preocu
pação com a discriminação das pessoas portadoras
de deficiência.

Considero, contudo, que a situação de discrimi
nação em que se encontram esses cidadãos, num
plano tão fundamental quanto da circulação de bens
e serviços, exige, para ser sanada, a vigência de lei
específica sobre o tema.

É essa a razão que me leva a apresentar a pre
sente proposição ao Nobres Colegas.

Sala das Sessões, 16 de Julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

PROJETO DE LEI N° 1.488, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Dispõe sobre medidas de estímulo
para o reequipamento de instituições de
dicadas ao ensino técnico e tecnológico,
bem como ao aprimoramento de recur
sos humanos:'

Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 ° Às pessoas jurídicas que doarem máqui

nas, equipamentos e insumos a Universidades, Cen-
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tros Universitários, Centros de Tecnologia, Escolas
Técnicas, Instituições de Pesquisas, Laboratórios
Especializados e Núcleos de Informação Tecnológica
existentes no País, será assegurada a redução do
Imposto de Renda correspondente a metade do valor
dos bens doados.

Art. 2° A mesma redução será concedida em re
lação a importação despendida pelas pessoas jurídi
cas contribuintes em programas de formação ou
aperfeiçoamento de recursos humanos, no Brasil, in
tegrantes do quadro funcional das entidades referidas
no artigo anterior.

Art. 3° Estará isento de qualquer tributo o equipa
mento que, produzido no Brasil, ou no exterior, seja ob
jeto de doação às instituições referidas no art.1 ° desta
Lei, ou de aquisição por estas mesmas pessoas.

ArtAO Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art.5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A evolução dos processos industriais envolve
três campos fundamentais:

1. A inovação tecnológica;
2. A automação do processo, e
3. A reorganização industrial.
A inovação tecnológica resulta do desenvolvi

mento de novas matérias-primas, novos produtos e
novos processos, que tem por objetivo aumentar a
produtividade e reduzir os custos, abrange a automa
ção das operações e a automação dos transportes. A
reorganização industrial baseia-se na reconstrução,
por meio do computador da estrutura lógica da em
presa, com um fluxo de informações que permite ge
rar programas de gestão integrada, envolvendo com
pras, pedidos de clientes, processos de fabricação,
ordens de fabricação, caixa, simulações técnico-co
merciais, simulações econômico-financeiras, contabi
lidade geral.

Para acompanhar os avanços da tecnologia é ne
cessário atualizar tanto a infra-estrutura como o ensino
ministrado nas Universidades, Centros de Tecnologia,
Escolas Técnicas, Institutos de Pesquisas, Laboratórios
Especializados e Núcleos de Informação Tecnológicas
existentes no País. A absorção dessa tecnologia só se
dará através da profunda conexão de conhecimentos
nas áreas das ciência físicas e matemáticas com os co
nhecimentos da tecnologia industrial e da ciência da in
formática, tanto no seu aspecto teórico como prático.

A presente proposição visa promover o reequi
pamento da instituições anteriormente mencionadas,

possibilitando assim que as mesmas aprimorem seus
próprios recursos humanos de modo a ampliar e
aperfeiçoar os serviços prestados por tais entidades.

Diante do aqui exposto, peço a aprovação da
presente proposição pelos Nobres Pares.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

PROJETO DE LEI N° 1.489, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Altera a redação do art. 25 e acres
centa o §3° ao artigo 25 da Lei n.o 7.492,
de 16 de junho de 1986."

Despacho: Às Comissões de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 25 da Lei n.o 7.492, de 16 de junho de

1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 25. São penalmente responsáve
is, nos termos desta lei, o controlador e os
administradores de instituição financeira, as
sim considerados os diretores, gerentes e
membros de conselhos estatutários.

§ 1° .
§ 2° .
§ 3° Considera-se controlador, nas ins

tituições financeiras estatais, o Presidente
da República, os Ministros de Estado, os
Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos ou quaisquer outras autori
dades que:

a) exercitarem o poder de eleger a ma
ioria dos administradores dessas entidades;

b) usarem o poder de dirigir as ativida
des sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos dessas instituições.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Assevera-se com razão, ser inconcebível que
instituições financeiras apresentem resultados nega
tivos exatamente em uma atividade que, ao longo do
tempo têm-se mostrado altamente rentável. Uma das



"Art. 55 ..

Acrescenta dispositivo ao art. 55 da
Lei n° 8.2~3,de24de julho de 1991, para
permitir a contagem de tempo de contri'"
buição relativa a período de estudo em
seminãrios.

DespaCho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

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

PROJi;TO. DE LEI N° 1.493, DE 2003
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 55 da Lei n° 8.213, de 24 de julho

de 1991 , passa a vigorar com a seguinte redação:

Justificação

A divulgação de campanhas educativas alertando
a população sobre os rnalefícios à saúde e sobre os im
pactos sociais negativos do uso de drogas, por intermé
dio do rádio e da televiSão, já se provou eficiente no
combate ao uso dessas substâncias pela população.

Esses meios de comunicação, devido a sua
grande penetração em todas as camadas sociais, de
veriam ser mais utilizados pelo Poder Público para a
divulgação de vários tipos de campanhas educativas.
Não são usados porque o custo de veiculação, princi
palmente nos horários em que há maior audiência
dos telespectadores, são muito altos.

A proposta que ora apresentamos pretende,
portanto, obrigar as emissoras de rádio e televisão a
destinarem diariamente cinco minutos de sua progra
mação para a veiculação <ie campanhas que alertem
para os efeitos danosos das drogas.

Consideramos que essas emissoras por serem
detentoras de outorgas do Poder Público para a ex
ploraçãodos serviços devem contribuir para a realiza
ção de programas governamentais voltados para a
melhoria das condições de vida de nossa população.

DaçJaa relevância social da proposta que ora
apresentamos, esperamos poder90ntar com o apoio de
nossos ParesnestaCasa para sua célere aprovação.

Sala das Sessõe.s, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
veiculação de campanhas anti-drogas
pelas emissoras de rádio e televisão.

Despacho: Às Comissões de Segurida
de Social e Farnília; de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 2411

PROJETO DE LEI N° 1.492, DE 2003
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. Esta Lei torna obrigatória a veicula

ção de campanhas anti:'drogas pelas emissoras de
rádio e televisão nas condições que especifica.

Art. 2° Art. As emissoras de radiodifusão sonora
e de sons e ímagensficam obrigadas a destinar cinco
minutos de sua programação diária, para a veicula
ção gratuita de campanhas educativas sobre os efei
tos nocivos das drogas.

Parágrafo único. As inserções a que se refere o
caput deverão ser veiculadas em três períodos de um
minuto e quarenta segundos nos horários compreendi
dos entre 7hOOmin e 9hoomin, 13hOOmin e 15hOOmin e
20hOOmin e 22hOOmin.

Art. 3° Cabe ao Poder Público, nas esferas fede
ral, estadual e municipal, produzir as campanhas
anti-drogas a serem veiCUladas na forma do artigo an
terior.
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causas do mau desempenho, está na inexistência de Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
previsão legal que enseje a imputação de responsabi- blicação.
Iidade aosverdadeiros mentores dessas instituições.

No mencionado art. 25 estão listados aqueles que,
para os. efeitos de lei em referência, são considerados
penalmente responsáveis.. Só que o elenco ali ~tabele
cido não alcança, como seria desejável, os verdadeiros
responsáveis pela situação catastrófica a que têm sido
conduzidas numerosas instituições financeiras.

Nada mais justo e oportuno, portanto, do que di
ante de tão expressiva. garna de poderes,imputar
também aos membros dos conselhos de administra
ção a responsabilidade penal pelos atos. de gestão
praticados em detrimento dos interesses das institui
ções financeiras que administram.

Diante do aqui exposto, solicito ao Nobre Pares
o apoio <:l presente proposição. .

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.
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VII - O tempo de estudo em seminário
religioso, desde que seja recolhida a contri
buição previdenciária relativa a este períoc
do." (NR)

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

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 201, caput,
determina que o regime geral de previdência social
será organizado de forma a preservar o seu equilíbrio
financeiro e atuarial. Da mesma forma, prevê, em seu
art. 195, § 5°, que não poderão ser concedidos bene
fícios previdenciários sem a correspondente fonte de
custeio.

Ao regulamentar a matéria, a Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, bem como o Decreto n° 3.048, de 6
de maio de 1999, estabelecem que a contagem de
tempo de serviço para efeito de concessão de benefí
cio, em especial de aposentadoria, só poderá ser efe
tivada após o recolhimento da correspondente contri
buição previdenciária.

Nesse sentido, estamos propondo que o perío
do de estudos realizado em seminários religiosos
seja considerado para fins de contagem de tempo de
serviço, desde que sejam recolhidas as contribuições
previdenciárias correspondentes a esse período.

Tendo em vista a relevância da matéria, conta
mos com o apoio dos Senhores Parlamentares para a
aprovação desta nossa Proposição.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Elimar Máximo Damasceno, PRONA - SP.

PROJETO DE LEI N° 1.496, DE 2003
(Do Sr. Átila Lira)

Altera o art. 3° da Lei nO 9.131, de 24
de novembro de 1995, que " altera dispo
sitivos da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, e dá outras providências", com
relação ao exame nacional de cursos.

Despacho: Às Comissões de
Educação e Cultura; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 30 da Lei n° 9.131, de 24 de novem

bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 30 .

§ 30 A realização do exame referido no
§ 1° deste artigo é condição prévia para ob
tenção do diploma, constando, no histórico
escolar de cada aluno, a data em que a ele
se submeteu e o resultado obtido. (NR)

§ 4° O resultado individual obtido pelo
aluno examinado não será computado para
sua aprovação.(NR)

§5° .
§ 60 O aluno poderá, sempre que jul

gar conveniente, submeter-se a novo exa
me, nos anos subseqüentes, tendo direito
de fazer substituir em seu histórico escolar,
resultado que lhe seja desfavorável por
aquele que expresse o seu melhor desem
penho.(NR)

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

Justificação

O objetivo deste projeto de lei é o de dar forma
legal ao impacto real do exame nacional de cursos na
vida acadêmica e profissional dos estudantes.

A continuidade da realização do exame leva a
que o mercado de trabalho passe a utilizar seu resul
tado como regulador do acesso ao emprego. Por ou
tro lado, não é justo que, em função de um descom
promisso do indivíduo com o seu resultado, um dado
curso venha a ser prejudicado pelo descaso de seus
estudantes em realizá-lo. Do mesmo modo, um estu
dante de destaque não pode ser prejudicado pela
eventual fragilidade da média de resultados do curso
de que é egresso.

A melhor de todas as opções é sempre a da
transparência e da clareza de propósitos. O exame
nacional de cursos foi introduzido com a finalidade de
atestar a qualidade da formação recebida, em relação
a determinado conjunto mínimo de conhecimentos
relevantes e habilidades e competências necessári
as, definido para cada área. Esse atestado é individu
ai e coletivo. E como tal seus resultados devem ser re
gistrados e assumidos.

Além disso, não se trata de um procedimento
que cristaliza resultados. O estudante ou mesmo o
profissional já formado poderá sempre se submeter a
novo exame, tendo direito a substituir em seu históri
co escolar o registro anteriormente feito, caso tenha
efetivamente melhorado seu desempenho.

Estas são as razões pelas quais se apresenta
esta proposição, tendo acolhido sugestões recebidas
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durante a tramitação de outra similar, na legislatura
passada.

Estou convencido de que a relevância do tema
há de garantir o apoio dos ilustres Pares para sua
aprovação.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Átila Lira.

PROJETO DE LEI N° 1.498, DE 2003
(Do Sr. Mário Negromonte)

Altera a Lei n° 6.088, de 16 de julho
de 1974, que "dispõe sobre a criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - Codevasf - e dá ou
tras providências".

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

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei n° 6.088, de 16 de julho de

1974, modificado pela Lei n° 9.954, de 06 de janeiro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° A Codevasf terá sede e foro no
Distrito Federal e atuação nos vales dos rios
São Francisco e Parnaíba, nos Estados de
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mi
nas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Piauí e
Maranhão, bem como nos municípios de
Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas,
Cipó, Coronel João Sá, Fátima, Heliópolis,
Jeremoabo, Novo Triunfo, Paripiranga, Pe
dro Alexandre, Ribeira do Pombal, Santa
Bárbara, Sítio do Quinto e Tucano, todos lo
calizados no Estado da Bahia, podendo ins
talar e manter, no País, órgãos e setores de
operação e representação." (NR)

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

Justificação

A Companhia do Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba tem importante partici
pação na execução de diversos programas do Gover
no implantados em territórios localizados na bacia do
rio São Francisco, especialmente naqueles relaciona
dos à irrigação e à drenagem. Sua atuação, recente
mente expandida para o vale do rio Parnaíba, propor-

ciona, desde 1975, a ampliação da oferta de recursos
hídricos em uma região onde a escassez de água é
histórica. Por conseguinte, a Codevasf é responsável
por importantes transformações socioeconômicas
ocorridas, ao longo desses anos, nos municípios
onde atua.

Entre os maiores feitos da Companhia na sua
área de atuação, podemos citar a agricultura irrigada
e o aumento da infra-estrutura hídrica no Semi-Árido.
Esse incremento na oferta de água possibilita a sua
utilizaçãoem maiores volumes em atividades produti
vas. Ao longo dos anos 80, a Codevasf chegou mes
mo a introduzir e fomentar atividades pecuárias,
como caprinocultura, suinocultura e carcinicultura,
tornando-as opções de exploração econômica para
pequenos irrigantes,. o que lhes possibilitava o au
mento de renda. Além disso, a Companhia executa
também projetos de profissionalização de jovens no
Vale do São Francisco,· formando-os para o mercado
de trabalho.

O presente projeto de lei pretende incluir, na área
de jurisdição da CODEVASF, onze municípios encra
vados no Sertão baiano. Trata-se de municípios locali
zados em uma região onde predomina o clima
Semi-Árido, cujas características de baixa precipita
ção, temperaturas altas, elevada evaporação e grande
déficit hídrico, condicionam as atividades agrícolas aos
períodos. chuvosos. Nessa região, são plantadas as
culturas tradicionais, como feijão, milho e mandioca. A
agricultura irrigada somente é praticada em pequenos
trechos do rio Vaza Barris. A maior parte das terras é
ocupada com a pecuária extensiva. Essas atividades
têm provocadoprocessos erosivos, com o conseqüen
te assoreamento dos rios e alteração da qualidade das
águas, prejudicada também por lançamentos de ou
tros·efluentes, como os esgotos domésticos.

Esses municípios formam uma das regiões mais
pobres do Estado da Bahia. São, constantemente, as
solados pela seca e possuem uma população de
225.162 habitantes, de acordo com o último censo do
IBGE. A riqueza que produzem não corresponde a se
quer 1% do PIB do Estado.

Entendemos, assim, que a inclusão desses mu
nicípios na área de jurisdição da Codevasf possibilita
rá a atuação, na região, de uma das instituições mais
respeitadas no Nordeste e no País. A presença da
Companhia introduzirá, sem dúvidas, novas tecnolo
gias e culturas, posSibilitando o melhor aproveitamen
to dos recursos naturais da região. A participação da
CODEVASF costuma amenizar a convivência com a
seca e o resultado das medidas e ações que imple
menta é capaz de catalisar o desenvolvimento social



Altera o artigo 3°, inciso 11 do Decre
to-Lei n° 7.661/45, adaptando-o ao atual
Código Civil.

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICO)

PROJETO DE LEI N° 1.516, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

"Art. 23 ..
1- ..
i) um canal reservado à Presidência da

República, para a difusão da língua portu
guesa e a divulgação de programas educa
cionais, culturais, filmes nacionais, noticiári
os, documentários e vídeos institucionais da
República Federativa do Brasil no exterior."

Acrescenta alínea ao inciso I do art.
23 da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de
1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a
Cabo, para incluir canal reservado à Pre
sidência da República para difusão da
língua portuguesa e divulgação da Repú
blica Federativa do Brasil no exterior.

Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura; de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção E Informática; De Finanças e Tributação
(Art. 54 RICO); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24 11

PROJETO DE LEI N° 1.499, DE 2003
(Do Sr. João Caldas)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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e econômico. Além disso, acreditamos que poderá do e aprimoramento da língua portuguesa, o conheci-
encetar a adoção de políticas preventivas e corretivas mento das instituições, o acompanhamento real de
dos impactos ambientais decorrentes do uso e ocu- fatos relevantes nas áreas política, social, econômica
pação do solo, melhorando, assim, a qualidade dos e cultural da realidade brasileira, bem como a possibi-
recursos hídricos locais. lidade de assistir a filmes nacionais, documentários e

Pela relevância da proposição para o desenvol- programas educativos que contemplem a riqueza ge-
vimento de uma das áreas mais pobres da Bahia, ográfica e cultural do povo brasileiro.
contamos com o apoio dos Nobres Pares na aprova- Ao mesmo tempo em que visa eliminar estereó-
ção do presente projeto de lei. tipos e preconceitos descabidos da realidade brasilei-

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003 - Oepu- ra, mostrando a multiplicidade étnica e as potencial i-
tado Mário Negromonte. dades econômicas nacionais, o canal brasileiro de TV

internacional pode contribuir diretamente para divul
gar a beleza, diversidade e exuberância de nossas ci
dades e regiões, incrementando o turismo e a indús
tria brasileira, com reflexos positivos imediatos para o
mercado interno.

Quanto à viabilidade técnica e operacional, a
grade de programação do canal brasileiro de TV inter
nacional pode contar inicialmente com os programas
já veiculados em emissoras públicas como a TVE, do
Governo Federal, a TV Cultura de São Paulo, a TV
Câmara, a TV Senado e a TV Justiça, entre outras. No
que concerne à infraestrutura necessária, podem ser
utilizados os recursos da Radiobrás e, posteriormen
te, os de patrocinadores nacionais e estrangeiros que
se interessarem a investir na promoção do Brasil no
exterior.

Ante todo o exposto, e considerando ainda a re
percussão internacional do atual governo e a impor
tância crescente do nosso País no contexto das na
ções' inclusive sendo forte candidato a ocupar uma
vaga no Conselho de Segurança da ONU, a criação
de um canal de TV internacional para a difusão da lín
gua portuguesa e a divulgação de programas educa
cionais, culturais, filmes nacionais, noticiários, docu
mentários e vídeos institucionais da República Fede
rativa do Brasil no exterior responde aos anseios de
um povo jovem e ambicioso, disposto a exercer um
papel de liderança no mundo.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tado João Caldas, (PL-AL).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso I do art. 23 da Lei nO 8.977, de 6

de janeiro de 1995, passa a vigorar acrescido do se
guinte dispositivo:

Justificação

O presente projeto tem como objetivo essencial
criar um canal de TV internacional para a divulgação
do Brasil no exterior, proporcionando a estrangeiros e
a brasileiros radicados em outros países o aprendiza-
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Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 3°, inciso 11 do Decreto-Lei

7.661/45, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° .
\- ..
11 - do menor, com mais de dezesseis

anos, que mantém estabelecimento comer
ciai com economia própria:'

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A maioridade foi alterada no novo Código Civil,
sendo que a menoridade relativa é considerada atual
mente para as pessoas entre dezesseis e dezoito
anos. Assim, esse dispositivo déve ser alterado para
acompanhar a realidade atual· quanto ao conceito de
menoridade relativa.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio, PSDB/SP

PROJETO.DE LEI N° 1.517, DE 2003
(Do SL Carlos Sampaio)

Altera o artigo 3°, inciso IV do De
creto-Lei n° 7.661/45, adaptando-o ao atu
ai Código Civil.

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, li

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 3°, inciso IV do Decreto-Lei

7.661/45, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° ..
1- .
11- ..
111- ..
IV - dos que, embora expressamente

proibidos, exerçam atividade empresarial:'

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O novo Código Civil exclui das relações jurídicas
o ultrapassado conceito decomércic>, passando a utili
zar o atual conceito de atividade empresarial. Deve o
artigo em questão setadaptadopara essa atualização.

Sala das Comissões, 22 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI N° 1.518, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sa.mpaio)

Altera o artigo gO,inciso 111, alínea
"a" do Decreto-Lei n° 7.661/45, adaptan
do-o ao atoal Código Civil.

Despacho: Às .Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, li

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 9°, inciso 111, alínea a do Decre

to-Lei 7.661/45, passa a Vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 9° .
1- ..
11- , .
111- .
a} o credor empresário, com domicílio

no Brasil, se provar ter firma inscrita, ou
contrato ou estatuto arquivados no Registro
Público de Empresas."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O novo Código Civil exclui das relações jurídicas
o ultrapassado conceito de comerciante, passando a
utilizar o atual conceito de empresário. Deve o artigo
em questão ser adaptado para essa atualização.

Outrossim, as empresas de natureza comercial
não mais são registradas nos Registros de Comércio,
mas sim, nos termos do novo Código Civil, no Regis
tro Público de Empresas, donde necessária a adapta
ção ora pretendida.

Sala das Sessões, 22 de julho 2003. - Deputado
Carlos Sampaio, PSDB/SP
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PROJETO DE LEI N° 1.519, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o artigo 11, § 4° do Decre
to-Lei n° 7.661/45, adaptando-o ao atual
Código Civil.

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art 24, 11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 11, § 4° do Decreto-Lei 7.661/45,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11 .
§ 1° .
§2° .
§3° .
§ 4° Tratando-se de sociedade não

constituída na forma de sociedade anônima,
pode qualquer sócio opor-se à declaração
da falência, nos termos do parágrafo anteri
or, se a sociedade, por seu representante,
não comparecer para se defender ou se a
falência tiver sido requerida por outro sócio:'

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O novo Código Civil instituiu novas formas soci
etárias para as atividades empresariais, as quais,
pelo princípio da continuidade da empresa, devem
ser defendidas na forma preconizada pelo parágrafo
que se pretende modificar, principalmente conside
rando a função social das empresas no tocante aos
empregos criados, aos tributos gerados em favor da
União, dos Estados e dos Municípios.

Sala das Sessões, 22 de julhode 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI N° 1.520, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o artigo 14, inciso I do Decre
to-Lei n° 7.661/45, adaptando-o ao atual
Código Civil.

Despacho: à Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 14, inciso I do Decreto-Lei

7.661/45, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 .
I - conterá o nome do devedor, o lugar

do seu principal estabelecimento e a ativida
de; os nomes dos sócios solidários e os
seus domicílios; os nomes dos que forem, a
esse tempo, diretores, gerentes ou liquidan
tes das sociedades por ações ou por cotas
de responsabilidade limitada."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O termo "gênero de comércio" não expressa
mais a realidade atual, sendo que o termo "atividade"
expressa de forma objetiva a real intenção da lei.

Sala das Sessões, 22 de julhode 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI N° 1.521, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o caput do artigo 1° e seu in
ciso 11 do Decreto-Lei n° 7.661/45, adap
tando-os ao atual Código Civil.

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, lI

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 1° do Decreto-Lei 7.661/45, pas

sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° Considera-se falido o empresá
rio que, sem relevante razão de direito, não
paga no vencimento obrigação líquida,
constante de título que legitime a ação exe
cutiva:'

Art. 2°. O artigo 1°, inciso 11 do Decreto-Lei
7.661 ;45, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° .
1- .
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11 - Se o credor requerer a verificação
da conta nos próprios livros, estes deverão
achar-se revestidos das formalidades legais
intrínsecas e extrínsecas e a conta comprova
da nos termos do art. 1.183 e seguintes do
Código Civil; se nos livros do devedor, será
este citado para, em dia e hora marcados,
exibi-los em juízo, na forma do disposto no
art. 19, primeira alínea, do Código Comercial;"

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

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

Justificação

O caput do artigo 1° deve ser alterado em fun
ção do novo Código Civil que abandonou o ultrapas
sado conceito de comerciante, substituindo-o por em
presário.

Sala das Sessões, 22 de julhode 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI N° 1.522, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Acrescenta o § 3° ao art. 525 do Có
digo de Processo Civil, Lei nO 5.869/73.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É acrescido ao artigo 525 da Lei 5.869/73

o § 3°, com a seguinte redação:

"Art. 525 .
§ 1° .
§ 2° .
§ 3° As cópias das peças do processo

poderão ser declaradas autênticas, sob as
penas da lei, pelo próprio advogado, sob
sua responsabilidade pessoal."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Esta solução já foi adotado pelo artigo 544, § 1°
do Código de Processo Civil para os Agravos de
Instrumento contra despachos denegatórios de Re
curso Especial e Recurso Extraordinário.

Igual medida devem ser adotadas para os de
mais recursos de Agravo de Instrumento, eis que atin
girá os objetivos de facilitação de acesso à justiça; tor
nará menos custoso às partes a utilização desse re
curso, principalmente aos menos favorecidos; e per
mitirá aos advogados maior celeridade na interposi
ção dos recurso, pois findará com a burocracia de au
tenticação de peças.

Averiguado o manuseio indevido dessa faculda
de, o recorrente que assim procedeu, poderá ser res
ponsabilizado no processo como litigante de má-fé e
sofrer sanções de sua entidade de classe. Ademais,
poderá ainda ver-se processado por infração aos arti
gos 298 e 299 do Código Penal. Essas punições são
suficientes para prevenir a prática e sancionar o infra
tor, se o caso.

E, a fiscalização quanto ao proceder do recor
rente será sempre procedido pelo recorrido, o que im
possibilita o sucesso daqueles que agirem de má-fé.

Sala das Comissões, 22 de julho de 2003. 
Deputado Carlos Sampaio, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI N° 1.526, DE 2003
(Do Sr. Vicentinho)

Proíbe a aquisição de veículos de
procedência estral"lgeira pelos órgãos
públicos governamel"ltais das esferas fe
deral, estadual e municipal.

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24,11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°Évedado aos órgãos públicos federal, es

taduais e municipais, a aquisição de veículosautomo
tivos de procedência estrangeira para utilização de
serviços de qualquer espécie e natureza da adminis
tração pública.

Parágrafo único. Excetuam-se da utilização dos
veículos referidos neste artigo, os de natureza especi
al sem similaridade com produtos fabricados no país.

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

Justificação

A necessidade de crescimento da economia na
cional obriga-nos a voltar as atenções aos produtos
produzidos internamente. É impressionante o número



PROJETO DE LEI N° 2.979, DE 1997
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo

despacho do Sr. Presidente:)

Onde se Lê:

Dispõe sobre a não apresentação,
por microempresas, da declaração de
rendimentos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.402,
de 1996).

Leia-se:

Modifica dispositivo da Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil.

Despacho: Apense-se ao PL n°
1366/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

PROJETO DE LEI N° 1.528, DE 2003
(Da Sra. Teima de Souza)
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de veículos que são utilizados nas administrações de Considerando que a proposição que ora apresen-
órgãos públicos brasileiros, de forma que tais órgãos to contribui para preservar a dignidade da pessoa idosa,
constituem-se em potenciais compradores de veícu- sem contudo ferir direitos consagrados à criança, conto
los, não devendo o poder público favorecer o mercado com meus ilustres Pares para aprovação da matéria.
externo em detrimento das produções nacionais. Sala das sessões, 23 de julho de 2003. - Depu-

Objetivando minimizar a constante evasão de divi- tada Teima de Souza.
sas, este projeto vem contribuir para que haja o compro
misso do poder público para com a economia nacional

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. 
Deputado Vicentinho.

O Congresso Nacional decreta:
"Art. 1° O parágrafo 1° do artigo 733 da Lei

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Proces
so Civil - passa vigorar com a seguinte redação.

§ 1° Se o devedor não pagar, nem se escusar, o
juiz decretar-Ihe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3
(três) meses, sendo vedada a prisão civil de ascen
dentes e descendentes desde que comprovem sua
impossibilidade sócio-econômica.

Justificação

Fatos recentes, que envolveram a prisão de ido
sos (avós) em abril e maio do ano em curso e veicula
dos pela mídia nacional, nos mostraram que a legisla
ção vigente que disciplina a penalização por descum
primento do pagamento de pensão alimentícia enseja
aprimoramento.

No caso noticiado, dois idosos foram presos em
decorrência da inadimplência de descendentes que
não responderam pelo pagamento de pensão alimen
tícia devida a seus filhos.

Há de se avaliar a verdadeira condição de vida
dos ascendentes e descendentes, a fim de se evitar
que a responsabilização pela pensão alimentícia seja
imputada de forma justa, evitando-se humilhações e
constrangimentos ilegais.

Também é preciso ressaltar a condição de vul
nerabilidade que se encontra a maioria dos idosos em
nosso País, que seja pela condição etária, quer seja
pela situação socio-econômica e dificuldades de so
brevivência.

PROJETO DE LEI N° 2.979, DE 1997
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Dispõe sobre a não apresentação,
por microempresas, da declaração de
rendimentos.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - ArT. 24, 11)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo

despacho do Sr. Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 1.475, DE 1999
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Dispõe sobre a regulamentação ca
dastrai de pessoas jurídicas junto ao Fis
co e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.402,
de 1996).

Leia-se:

PROJETO DE LEI W 1.475, DE 1999
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Dispõe sobre a regulamentação ca
dastrai de pessoas jurídicas junto ao Fis
co e dá outras providências.
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(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.979,
de 1997)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo

despacho do Sr. Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 1.143, DE 1999
(Do Sr. Sitas Câmara)

Concede dispensa do pagamento de
multas pela não-entrega de declarações
relativas aos impostos federais às micro
empresas desativadas, que reiniciarem
suas atividades.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 2.402,
de 1996).

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 1.743, DE 1999
(Do Sr. Si/as Câmara)

Concede dispensa do pagamento de
multas pela não-entrega de declarações
relativas aos impostos federais às micro
empresas desativadas, que reiniciarem
suas atividades.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.979,
de 1997)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo

despacho do Sr. Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 2.152, DE 1999
(Do Sr. João Magno)

Dispõe sobre a multa aplicável às
microempresas que deixarem de apre
sentar a declaração de rendimentos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.402,
de 1996).

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.152, DE 1999
(Do Sr. João Magno)

Dispõe sobre a multa aplicável às
microempresas que deixarem de apre
sentar a declaração de rendimentos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.979,
de 1997)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo

despacho do Sr. Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 3.411, DE 2000
(Do Sr. Philemon Rodrigues)

Concede dispensa do pagamento de
multas pela não-entrega da declaração
de rendimentos das microempresas inati
vas, e. do imposto de renda das pessoas
físicas, aos titulares de firmas individuais
ou sócios de pessoas jurídicas, enqua
dradas no conceito de microempresas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.402,
de 1996).

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.411, DE 2000
(Do Sr. Philemon Rodrigues)

Concede dispensa do pagamento de
multas pela não-entrega da declaração
de rendimentos das microempresas inati
vas, e do imposto de renda das pessoas
físicas, aos titulares de firmas individuais
ou sócios de pessoas jurídicas, enqua
dradas no conceito de microempresas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.979,
de 1997)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo

despacho do Sr. Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 3.646, DE 2000
(Do Sr. Airton Dipp)

Dispõe sobre a isenção de multa
aplicável a micro empresa que deixar de
apresentar a declaração de rendimentos
ou apresentá-Ia fora do prazo, na forma
que estabelece.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.402,
de 1996).

Leia-se:
PROJETO DE LEI N° 3.646, DE 2000

(Do Sr. Airton Dipp)

Dispõe sobre a isenção de multa
aplicável a micro empresa que deixar de
apresentar a declaração de rendimentos



36426 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

ou apresentá-Ia fora do prazo, na forma
que estabelece.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.979,
de 1997)

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 
Finda a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Fer
nandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, estamos nesta Casa para fazer a reforma de
que o Brasil precisa, e para tanto necessitamos esta
belecer o diálogo, e não jogar uns contra os outros.

Sr. Presidente, na semana passada, a grande
imprensa nacional noticiou que no Maranhão, meu
Estado, os desembargadores fazem uma farra de sa
lários. Essa notícia ganhou as manchetes dos jornais
e da televisão, mas não é verdadeira. Repito: isso não
é verdade. Algumas distorções podem ter ocorrido
porque esta Casa deixou de fazer a lei complementar
exigida por nossa Constituição. Como ela não foi feita,
algumas vantagens estão sendo atribuídas aos de
sembargadores.

Recebi em meu gabinete, ontem à tarde, o De
sembargador Raimundo Cotrim, que foi levar-me pes
soalmente seu contracheque - que, aliás, é compatí
vel com o da maioria dos desembargadores do Mara
nhão - e deu-me autorização para divulgá-lo. O De
sembargador Raimundo Cotrim recebe líquidos R$
11.762,50 mensais. Todos os desembargadores no
meu Estado torcem para que seja estabelecido o sub
teto de 90,25%.

Não podemos ficar aqui jogando um Poder con
tra o outro, ou a sociedade contra ela mesma. A Justi
ça precisa ser respeitada. Podemos afirmar que a do
meu Estado é séria e merece o respeito não só da so
ciedade como também da imprensa, que precisa che
car as informações que divulga. A grande imprensa
tomou, num determinado mês de pagamento atípico,
o contracheque de um Presidente, que recebe 40% a
mais pela sua função e ainda nesse mês específico
recebeu o adiantamento de 50% do 13° salário e féri
as, o que somou um valor acima dos salários norma
is, e divulgou-o; como quer ridicularizar todas as auto
ridades do País, fez um festival.

Pois trago o contracheque do Desembargador
Raimundo Cotrim para que sirva de prova cabal. Fui
autorizado a distribuí-lo a quem quer que seja. Deve
mos respeitar, sim, a nossa Justiça.

Sr. Presidente, o Maranhão acaba de ser benefi
ciado com a implantação de um pólo siderúrgico. Tudo
leva a crer que se trata de uma decisão técnica, base
ada em estudos técnicos, até porque o Maranhão
conta com excelentes portos e estradas para escoar
sua matéria-prima. É claro que todos os governantes
têm seus méritos, porque investiram em infra-estrutu
ra no passado, e hoje estamos colhendo o mérito, pe
los grandes empreendimentos que podem ser aporta
dos ao Maranhão. Mas não se trata de uma vitória do
nosso Estado e uma derrota do Pará Muito pelo con
trário, nós do Maranhão achamos que o Pará, por ser
um Estado exportador de matéria-prima, merece,
sim, ser compensado.

Toda a bancada do Maranhão e do Norte deseja
que o Pará seja recompensado pela exportação de
sua matéria-prima. Para isso, esse Estado poderá
contar com todo o apoio da bancada do Maranhão.
Queremos que seja recompensado com benefícios
do Governo Federal.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Ques

tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, segundo o art. 67 do Regimento, que é sobrema
neira claro, a sessão extraordinária, com duração de
4 horas, será destinada exclusivamente à discussão e
votação das matérias constantes da Ordem do Dia.

V.Exa., com seu espírito liberal, concedeu a pa
lavra para breves comunicações. Entretanto, não há
guarida regimental para este instante dos nossos pro
cedimentos ordinários.

Visto que a sessão extraordinária dá-se única e
exclusivamente para discussão e votação das matéri
as constantes da Ordem do Dia, quero aditar à letra
claríssima do Regimento recente interpretação da
Mesa, salvo engano sobre questão de ordem suscita
da pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, indagando
de V.Exa. se há procedência ou não nessa questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - De
putado José Thomaz Nonô, seria desnecessário até
recorrer ao Dr. Mozart, especialista em Regimento,
porque questão de ordem vinda de V.Exa. por si só já
deve estar extremamente embasada e respaldada.
No entanto, há tradição nesta Casa de sempre que
possível aguardarmos a chegada dos Parlamentares
ao plenário até que o quorum se complete. Exata-



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36427

mente por ser tratar de sessão extraordinária destina- Aliás, essa reforma, ao longo da sua história, causou
da à discussão de tema de tão grande importância polêmicas na Casa, motivou ações de corredores,
para o País, achamos por bem aguardar a presença transferência de debate das Comissões para o plená-
do Presidente João Paulo, que deve estar se dirigindo rio nos anos de 1998 e 1999. Essa matéria envolve
à Mesa para presidir os trabalhos. Desse modo, espe- toda a sociedade, levanta enormes contradições no
ro contar com a colaboração de V Exa. seio de todo esse debate sobre a Previdência - qual o

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, seu caráter, se fiscal, se de ajuste do Estado, sede re-
não me cabe, evidentemente, polemizar com a Mesa. ordenamento da Previdência para se atender a uma
Sou um Deputado moderno, apesar dos cabelos futura exigência etc.
brancos e de gostar muito da tradição. À Oposição só Compreendo que há necessidade do debate so-
resta o Regimento, e entre este e a tradição fico com o bre a reforma, que foi a lógica que norteou todos os
primeiro, que é peremptório. Não pode haver outra ati- debates da Câmara dos Deputados, principalmente
vidade nesta sessão que não a discussão da matéria no último período.
constante da Ordem do Dia. Tivemos aqui a discussão de diversas reformas,

Sei que VExa., mais do que eu, é fiel cumpridor desde o Capítulo da Ordem Econômica até o proble-
do Regimento. Há certas horas em que é necessária ma da reestruturação do Estado. Tive oportunidade
a sucumbência da tradição para prevalecer a lei, até de participar de vários desses debates. Pertenço nes-
porque, se houvesse tradição em determinados parti- te momento, Sr. Presidente, a um grupo de Parlamen-
dos políticos, a matéria que discutimos hoje não viria tares que têm bUSCéldo esticar a corda da negociação,
à pauta. esticar a corda dó diálogo, que têm procurado enten-

Mantenho a questão de ordem, Excelência. derque a reforma é necessária. Mas necessário íam-
O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) _ De- bém seria compreender que aspectos da reforma po-

putado José Thomaz Nonô, cabe à Mesa zelar pelo dem, de forma muito dura, incidir sobre servidores pú-
quorum na Casa. Aguardarei um pouco mais. Eviden- bUcos de forma injusta.
temente, a partir de determinado instante, tomaremos No contexto do debate da reforma, o que levan-
a decisão. távamosaqui ao longo dos anos, estava exatamente

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) _ um modelo a ser adotado para estabelecer a transi-
Tem a palavra o nobre Deputado Walter Pinheiro. ção. Foi esse o debate em 1998: perceber também

que a mudança teria de contemplar também aqueles
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- que já geraram expectativa do direito, que já cumpri-

são do orador.) - Sr. Presidente, regimentalmente, já ram muitas etapas no serviço público.
existe quorum para abertura da sessão e discussão Dessa forma, uma das alterações da reforma
da matéria. A prudência de VExa. está correta. proposta agoravem como uma segunda paulada na

Sr. Presidente, com base no art. 82 do Regimen- cabeça dos servidores - é bom deixar isso claro _,
to Interno da Casa, que é extremamente preciso so- porque os servidores que alimentaram essa expecta-
breessaquestão, apóio a questão de ordem levanta- tiva e que, depois, passaram por um processo, eu di-
da pelo nobre Deputado José Thomaz Nonô. Se hou- ria, de mudança acerca de sua expectativa com a re-
ver requerimento sob a mesa nesse sentido, teremos gra de transição, são obrigados agora a jogar adiante
que aguardar quorum para apreciação das matéri- essa expectativa por mais 5 anos, compreendendo os
as.Creio que oDeputado Geddel Vieira Lima invoca o anos que estão no bojo do pedágio estabelecido pela
período da tradição. Tanto a Oposição quanto a Situa- Emenda nO 20.
ção vão ter oportunidade, no diade hoje, de fazer lon- 8r. Presidente, Deputado Geddel Vieira Lima,
go debate sobre a Reforma da Previdência. durante a minha vida parlamentar, durante, inclusive,

Acredito que seria até ruim, sob a ótica daque- a minha militâhcia.e a minha campanha, fiz debate
les que querem o debate, frustrar os que se inscreve- sobre esse tema com a sociedade. É verdade que o
ram para as Breves Comunicações, a fim de fazer o nosso programa de Governo trata de piso e de teto,
debate sobre a reforma. mas não fiz o debate com a sociedade sobre a co-

Quero exatamente me referir a este tema, já que brança de inativos, Eu não disse isso. E tenho marca-
tive oportunidade de me inscrever para as Breves Co- do muito minha vida por buscar manter uma postura
municações desta sessão extraordinária. em que haja verdélde entre aquilo que falo e aquilo

Entendemos a necessidade de um longo pro- que faço adiante. Portanto, diria até que é o contrário.
cesso de debate sobre a Reforma da Previdência. Durante todo o processo de campanha fui taxativo ao
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afirmar - porque não está no nosso programa de Go
verno - que não seria esta uma das peças centrais da
campanha: promover a cobrança de inativos. Diria até
que fiz um debate para garantir a minha afirmação de
que esse era um ponto contra o qual votei diversas
vezes.

Diante desse cenário, estou vivendo talvez um
dos piores momentos da minha militância parlarnen
tar! Talvez esteja vivendo um dos piores momentos da
minha atuação como cidadão, porque sei das neces
sidades, dos compromissos e inclusive da posição
correta do meu partido de fechar posição, mas sei
também que o cidadão Walter Pinheiro apresentou
para a sociedade propostas diferentes daquelas que
estão no texto da reforma. Portanto, tenho enfrentado
hoje o dilema de ter de votar matéria em que há pon
tos que vão contrariar inclusive aquilo que, na minha
história de vida e durante o exercício parlamentar,
afirmei enquanto político e cidadão para a sociedade.
Sei que isso é duro, e tenho amargado horas difíceis
nesse debate com aqueles que dão sustentação ao
nosso mandato, com a base que nos ajudou sair elei
tos, como também sei dos compromissos do nosso
Governo.

Portanto, creio que é importante a abertura des
se processo. Tenho condenado o açodamento, a pró
pria ação que está montada para que essa matéria
seja votada rapidamente. Mas reconheço que já vota
mos em condições piores.

Hoje ainda resta a esperança de que haja nego
ciação para a mudança de pontos fundamentais des
sa reforrna, para que ela possa, de forma muito clara,
possa atender ao conjunto dos servidores e promover
a inclusão previdenciária. Como disse na semana
passada, se atendemos ao teto, está na hora de aten
der ao chão, de atender à maioria do serviço público,
de atender àqueles que, ao longo da sua história, pre
garam a fidelidade ao serviço público. Por isso, quero
insistir, até a última hora, para que haja negociação
acerca de váriospontos, como a questão das regras
de transição e de pensão. É inadmissível que a pen
são seja reduzida no serviço público, e que seja no
valor de R$2.400, tal como previsto no Regime Geral.

Portanto, Sr. Presidente, vou aguardar paciente
mente o momento da votação. Mas faço um apelo aos
Deputados no sentido de que o momento da votação
não seja marcado desse modo, encerrando-se com
pletamente todas as frentes e possibilidades. Que te
nhamos oportunidade para mudar algumas dessas
questões que, a meu ver, podem ser corrigidas. Com
isso, a proposta de Reforma da Previdência ganharia,
aí sim, justeza na sua integralidade.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a bancada do PSDB está orientada no sentido
de não registrar presença nesta sessão extraordiná
ria. Entende a bancada do PSDB que a forma pela
qual se pretende atropelar o processo de discussão
de matéria com tamanha magnitude e importância
não é compatível com a tranqüilidade que devemos
ter neste momento.

Portanto, o PSDB está orientando seus Deputa
dos no sentido de não registrarem presença nesta
sessão extraordinária.

Sr. Presidente, ainda quero acompanhar o De
putado José Thomaz Nonô em sua questão de ordem
baseada no art. 67.

Sr. Presidente, acho que VExa. já permitiu de
mais, porque o Deputado Walter Pinheiro fez um dis
curso de Grande Expediente. VExa. deve adotar o
princípio regimental, porque, quando existe acordo,
existe consenso. E a tradição é que se siga, evidente
mente, o Pequeno Expediente, ou coisa semelhante a
isso. Mas isso quando há consenso. Quando não há
consenso, cumpre-se o Regimento, que foi feito justa
mente para quando há dissenso. Porque, quando há
consenso, nem Regimento é preciso, acerta-se, sim
plesmente, e se faz.

O consenso prescinde do Regimento, que foi fei
to exatamente, repito, para quando existe dissenso,
discordância. Portanto, Sr. Presidente, peço a VExa.
que imediatamente dê por encerrada esta sessão.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de insistir na questão de ordem que formulei.
Como tive de registrar minha presença para formular
questão de ordem, sugiro ao Deputado Alberto Gold
man que aja da mesma forma, porque não pode haver
questão de ordem de Deputado ausente.

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção de
VExa. para o seguinte: uma das atribuições do Presi
dente, estabelecida no art. 17, inciso VI, alínea "p", é
cumprir e fazer cumprir o Regimento.

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



"Art. 82 .
§ 3° Não havendo matéria a ser vota

da, ou se inexistir quorum para votação, ou,
ainda, se sobreviera falta de quorum duran
te a Ordem do Dia, o Presidente anunciará
o debate das matérias em discussão".

Portanto, SL Presidente, se é essa a insistên
cia da Oposição, contradito a questão de ordem e
requeiro a V.Exa., nos termos do art. 82, § 3°, do
Regimento Interno, que, de imediato, inicie o debate
das matérias.

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

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 
Tem V.Exa. apalavra.

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - SL Presidente, vou
quebrara candeia sobre a discussão da reforma da
Previdência e encaminhar, com fulcro no art. 117 do
Regimento Interno, requerimento para realização de
sessão solene em homenagem à memória do ex"De
putado Sérgio Arouca.

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - De
putado Saraiva Felipe, há Parlamentares inscritos
que desejam se manifestar em relação à questão de

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36429

O Regimento é claro, não precisa do DL Mozart ordem levantada pelos Deputados Alberto Goldman e
nem de ninguém mais, não precisa de Presidente titu- José Thomaz Nonô.
lar nem de nenhum membroda Mesa. A disposição é Solicito ao Deputado José Thomaz Nonô um
literal. V.Exa. só tem uma decisão a tomar: cumprir o pouco mais de paciência.
Regimento. O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) -

Não se trata nem de questão de boa ou de má Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Ribamar
vonta.de, porque quem quer frustrar a discussão não é Alves.
a Oposição. Quem tem 10 requerimentos na mesa so- O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Sem
licitando o encerramento da sessão, para não discutir, revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, hoje, será apreci-
não é a Oposição. A Oposição quer o cumprimento da ado por este Plenário o projeto de reforma da Previ-
lei, insiste na questão de ordem e suplica a V.Exa. que dência, que reputo de alta relevância para o País.
cumpra odispositivo regimental maior, que dispõe so- Assim, desejo que nós, que fazemos parte da base
bre aatividade do Presidente: cumprir e fazer cumprir governista, na qualidade de membro do PSB, esteja-
o Regimento. mos também atentos ao fato de fazer alguma conces-

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Presi- são aos pleitos do servidor público, porque o Governo
dente, peço a palavra para contraditar a questão de cedEm bastante em relação ao Judiciário. Nesse senti-
ordem. do, seria bom aumentar, pelo menos, para 2.400 reais

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - oteto, para atender às solicitações dos inativos.
Tem V.Exa. a palavra. SL Presidehte., aproveito a oportunidade para ci-

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP. tar parte do pronunciamento que fiz ontem a respeito
Pela ordem. Sem revisão do oradoL) - Sr. Presidente, do caos emque está vivendo a população do Estado
ouvi atentamente as questões de ordem suscitadas do Maranhão devido à questão fundiária. No Municí-
pelosnobresParlamentares, porém o art. 82, § 3°, do pio de Bacabal, houve a morte de 2 lavradores, pais
Regimento Interno desta Casa é claríssimo: de família, apenas porque queriam a posse da terra

que ocupavam há maisde 40 anos. O Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Município de
Lago Verde, dó Maranhão, está foragido de casa,oor
ridopor ameaça de pistoleiros, porque defende apos
se da terra por aqueles que nela moram há mais de
40 anos.

No Município de Vitorino Freire, determinada fa
zenda foi fruto de desapropriação pelo INCRA. Mas,
pasmem, Sras. e Srs. Parlamentares, o Instituto de
Terrado Maranhão -ITEHMAvendeu a referida pro
priedade paragrileiros. Atualmente, o conflito está ar
mado no povoado Furo, localizado no Município de
Vitorino Freire, à beira do Rio Grajaú, em que famílias
que moram na região há mais de 40 anos estão sendo
ameaçadas de expulsão.

No Município de Arame, já foi dadaa ordem judi
cial para expulsar mais de 300 famílias. O embate é
grave, é gritante.

Oproblema merece a observação carinhosa de
todos nós, Parlamentares.

No dia da manifestação Grito da Terra 2003, re
alizada pela CONTAG, entreguei ao Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, a indicação a que
dei entrada nesta Casa, em que solicitei que S.Exa.
enviasse para esta Casa, com a maior brevidade pos
sível, oprojeto de reforma agrária, para evitar que os
conflitos no campo, não apenas no Maranhão, mas



36430 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

em todo o Brasil, continuem a amedrontar e a massa- crático e da cidadania. Quando falta o direito funda-
crar famílias, pessoas humildes, cujo único desejo é o mental à moradia, dissolvem-se os laços de solidarie-
de adquirir um pedacinho de chão maior do que a por- dade através dos quais a cultura transmite seus valo-
ção da cova que lhes servirá para o resto da vida. res de uma a outra geração.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisa- A despeito disso, Sr. Presidente, está cada vez
mos realizar as reformas agrária, previdenciária, tri- mais difícil para o brasileiro comprar um imóvel. Além
butária, política, mas, acima de tudo, a reforma ética, de as linhas de financiamento que utilizam recursos
a fim de discutir os grandes problemas deste País do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para imó-
com dignidade e seriedade. veis novos e usados estarem fechadas atualmente, o

Peço, desta tribuna, que o Presidente Lula e o acesso aos empréstimos do Fundo de Garantia do
Ministro da Reforma Agrária cuidem agora do País, Tempo de Serviço (FGTS) está mais complicado.
antes que soframos com o caos das mortes de lavra- Para se ter uma idéia, de 3 pedidos de financia-
dores e de pessoas humildes, que não têm quem os mento feitos à Caixa Econômica Federal apenas 1 é
defenda, a não ser poucos Parlamentares que usam aprovado. Os critérios usados pelo banco para esco-
sua voz para denunciar casos como aqueles que Iher o mutuário ficaram mais difíceis este ano. Tudo
ocorrem no meu querido e laborioso Maranhão. isso é atribuído ao elevado índice de inadimplência.

No momento em que se anuncia a instalação no Para atenuar o grave problema habitacional, Sr.
Estado de siderúrgica que gerará 5 mil empregos na Presidente, é essencial que as exigências para obten-
fase de implantação e 4 mil empregos quando fixada, ção dos financiamentos em questão sejam menos ri-
temos o caos no campo, com mais de 300 mil famílias gorosos, particularmente os empréstimos ao FGTS,
desabrigadas, porque não há assistência técnica, in- que já beneficiou milhares de famílias de baixa renda
fra-estrutura ou a mínima ação do Poder Público nos e de classe média.
assentamentos em que moram os agricultores famili- O financiamento de moradias para a população
ares, que produzem a comida de que nos servimos é fundamental como ponto de apoio para a consolida-
em nossas mesas. Esse trabalhador sofre no ção da cidadania e da verdadeira democracia em
dia-a-dia por causa da falta de crédito e de políticas nosso País.
públicas para produzir na terra que herdou do pai que Registrando o fato desta tribuna, apelo ao Go-
herdou do avô. vemo Federal, especialmente ao Presidente da Caixa

Precisamos alertar o Governo socialista de Luiz Econômica Federal para que faça esforço maior no
Inácio Lula da Silva para tais acontecimentos, a fim de sentido de dar continuidade a programas de tanta am-
dar um basta nos conflitos agrários que ocorrem pelo plidão social como os que propiciam o acesso à mora-
País afora, principalmente no Estado do Maranhão. dia própria.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, passo a tecer considerações so-
O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - Sr. bre outro tema.

Deputado José Thomaz Nonô, V. Exa. tem razão ao le- A experiência nos ensina que não é possível
vantar sua questão de ordem. evoluir no tempo e no espaço sem a necessária corre-

o SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - ção de rumos daquilo que projetamos, seja na vida
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Bomier. pública, seja na vida particular.

O SR. NELSON BORNIER (PSB - RJ. Pronun- A atividade política, Sr. Presidente, é sem dúvi-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. da alguma a mais dinâmica das ações concebidas
Deputados, é evidente que o Brasil atravessa uma sé- pelo ser humano no propósito de servir ao seu seme-
ria crise econômica, mas, sem embargo o catastrofis- Ihante, seja na comunidade mais carente, seja junto
mo das cassandras e dos apóstolos do apocalipse, já aos altos escalões dos Poderes constituídos.
enfrentamos situações tão ou mais graves e as supe- Estas minhas considerações, Sr. Presidente,
ramos. O Brasil é maior do que qualquer situação ad- acorrem-me no momento em que constato a dicoto-
versa que, momentaneamente, surja em seu cami- mia existente entre aquilo que deseja e de que neces-
nho. sita o povo brasileiro e o que está disposto na reforma

De fato, Sr. Presidente, nada mais necessário da Previdência proposta pelo Governo. Assim, tomei
do que uma casa onde os cidadãos possam abrigar a liberdade de fazer minhas as palavras do Exmo.
sua família. O lar é a célula básica da sociedade e é Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
nele onde se lançam as sementes do regime demo- Janeiro, Sr. Miguel Pachá. No dia 28 de julho de 2003,
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S.Exa. demonstrou toda a sua coerência em matéria
publicada pelo jornal O Globo, que passo a ler:

"Depois que deixou a Presidência da
República, em 1950, o Marechal Dutra,
sempre preocupado em cumprir a Constitui
ção, se transformou em reserva moral da
nação..Sempre que as instituições periclita
vam, corriam para ouvi-lo, o que, pelo me
nos, baixava a temperatura geral.

Antes, no tempo do Segundo Reinado,
para isso servia o imperador com sua barba
de velho eterno, seus trajes de enterro, seu
jeitão de professor de Liceu: fazia o bombei
ro nas crises do regime. Não temos mais
nem um nem outro.

Hoje, para desarmar os espíritos exa
cerbados pelá proposta da reforma da Pre
vidência, a reserva moral e o poder modera
dor são tarefas de homens de juízo encon
tráveis, felizmente, nos três poderes, cujo
equilíbrio sustenta a República".

Parece certo que a proposta do Governo é
ruim, Sr. Presidente. Mas ruim para quem? Para o
andar de baixo. Já não falemos da taxação dos inati
vos e da situação dos pensionistas. O nó da propos
ta do Governo é que, ao degradar o serviço público,
aumentará o desamparo em que sempre estiveram
os pobres.

E não se trata de especulação pessimista. Argu
menta-se que a reforma corrigirá privilégios e venci
mentos abusivos, mas em vez de separar o joio do tri
go misturará os 2 definitivamente. Os que ganham
muito com os que ganham muito pouco, os que traba
lham quase nada com os que trabalham além da con
ta, os que botam pijama ainda jovens e os que só co
nhecerão o pijama de madeira. Eis porque, basica
mente, é ruim a reforma pretendida pelo Governo: tira
dos pobres diretamente, em curto prazo, e voltará a ti
rar dos pobres indiretamente, a longo prazo.

Do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, a refor
ma da Previdência do Governo parece, com efeito,
ruim. O Governo insiste em apresentá-Ia como boa.
Por que Executivo, Legislativo e Judiciário não se sen
taram para negociar? Por que se meteram nesse
beco sem saída, nesse cabo-de-guerra em que só ga
nham os intolerantes e os donos da verdade? Já vi
mos este filme, ele se chamá Coveiros da Democra
cia' e sabemos quem morre no final.

Certo conto popular diz que trouxeram certa vez
a Salomão, Rei dos Hebreus, duas mulheres brigan
do por uma criança. Sem ouvi-Ias, sem autorizá-Ias a

constituir advogado, ele se preparou para cortar a cri
ança em duas, uma para cada parte. A primeira mu
lher comemorou a sábia sentença, mas a segunda
mulher caiu de joelhos pedindo-lhe que entregasse a
criança à outra mulher, ia perdê-Ia, mas a queria viva.
Na reforma da Previdência, não podem o Governo
nem o Judiciário proceder como aquela primeira mu
lher: ou tudo, ou nada. Nem tampouco proceder como
a segunda: diante da ameaça terrível, cedeu tudo.

É necessário que alguém, investido como nós
de representatividade coletiva, venha conclamar os
muitos homens de juízo dispersos pelos 3 Poderes da
República a retomar o diálogo que se evaporou nos
últimos dias, com a subida de temperatura. Afinal,
pouca coisa nos separa, muitas nos unem.

Era o que tinha adizer.
O SR.LUIZ BITTENCOURT (PMDS - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Universidade Católica de Goiás
está concorrendo à qUinta edição do Prêmio
ltaú/UNICEF, na categoria Educação & Participação.
O projeto denomina-se Aldeia Juveni/ e é desenvolvi
do pelo Centrade Estudos e Pesquisas da instituição,
qualificando a inclusão e a permanência na escola de
crianças vítimas da violência doméstica, atendendo a
jovens de 6 meses a 18anos de idade, bem como atu
ando na relação entre família, criança, escola e comu
nidade.

O objetivo fundamental é quebrar o ciclo de vio
lência doméstica e abuso sexual, mobilizando inclusi
ve estabelecimentos de ensino e contribuindo com
eles no enfrentamento da questão da violência. O
Centro de Estudo e Pesquisa e Extensão Aldeia Juve
nil existe desde 1983 e foi iniciativa de um grupo de
professores da Universidade Católica de Goiás, moti
vado pela situação do menor infrator e pelo compro
misso de buscar soluções para o problema. A idéia
central era incluir os menores em situação de risco
em terapias de controle e correção, trabalhando na
primeira fase, de 1983 a 1984, com adol.escentes in
fratoresoriundos do Centro de Orientação e Obser
vação Juvenil da Fundação doSem-Estar do Menor
de Goiás. Os resultados imediatos e positivos contri
buíram para o fechamento do Centro de Orientação e
Observação Juvenil e para a adoção de novas diretri
zes para o trabalho dos adolescentes. Na segunda
fase, de 1985 a 1998, houve uma mudança do públi
co-alvo de adolescentes infratores para crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social.

Na década de 90, o projeto foi elevado à catego
ria de centro pela dimensão de sua atuação tanto na
qualidade do ensino, pesquisa e extensão universitá-
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ria, quanto na mobilização e organização da socieda- Pantanal. É um panorama novo que se descortina,
de na defesa dos direitos das crianças e adolescen- depois de inúmeras marchas e contramarchas, depo-
tes, assim como na implementação de políticas socia- is do inconcebível atraso a que a nossa população foi
is públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, submetida por força de dois processos desastrados,
as demandas de serviços de atendimento aos direitos quais sejam a má gerência do Estado na administra-
infantis e o crescimento da negligência, dos maus-tra- ção da ferrovia e, em seguida, a péssima experiência
tos e do abuso físico de menores levaram o centro a privatista.
mudar o foco para crianças e adolescentes que sofre- É motivo de orgulho, sim, ter nascido num Esta-
ram violência física, psicológica e sexual. do que abriga dois terços do Pantanal, que é fertiliza-

A repórter Liana Aguiar, que pertence aos qua- do por 150 rios e serve de hábitat para 656 espécies
dros da editoria de universidade do jornal Diário da Ma- de aves, 263 de peixes, 122 de mamíferos, 93 de rép-
nhã, em reportagens publicadas no mesmo jornal, que teis - números reproduzidos pela ISTOÉ para ofere-
se edita em Goiânia, analisou o tema do prêmio - Mui- cer uma dimensão aproximada do que é aquela imen-
tos lugares para aprender - e diz que ele foi escolhido sidão de maravilhas naturais. Mas é também motivo
este ano com o intuito de revelar projetos que articulem de orgulho ver que o Estado de Mato Grosso do Sul
diferentes espaços e propostas de aprendizagem. vem sendo conduzido de forma que tais encantos e

A quinta edição do Prêmio Itaú/UNICEF foi regi- tantas riquezas naturais sejam preservadas sem que
onalizada e o seu valor é de 360 mil reais, o dobro da ao homem seja negado o direito sagrado de tirar da
edição anterior. O primeiro colocado recebe R$100 terra, das águas e das plantas seu sustento, sua co-
mil; o segundo, R$70 mil; o terceiro, R$50 mil; e 7 pro- mida, seu remédio.
jetos ganharão R$20 mil cada. O Itaú/UNICEF é reali- O Governo popular de Mato Grosso do Sul
zado nos anos ímpares e tem o objetivo de promover aposta e centraliza suas diretrizes sociais e econômi-
também ações que contribuam para a melhoria da cas na idéia do desenvolvimento sustentado. E é pos-
qualidade da educação integral, apoiando iniciativas sível conciliar a preservação ambiental com a explo-
de organizações não-governamentais que trabalhem ração econômica racional e controlada. É possível ter
direta ou indiretamente com crianças e jovens na fai- a natureza como base, como meio e como fim num
xa de 7 a 18 anos. amplo processo de qualificação das condições de

Congratulo-me com essa iniciativa da Universi- vida e de trabalho.
dade Católica de Goiás, que tem hoje como Reitor o Transmito meus cumprimentos à revista ISTOÉ,
teólogo Wolmir Amado, Presidente do Conselho Naci- e não apenas pela ótica simplista do "falar bem", do
onal dos Leigos da Igreja Católica e colaborador pró- chamado "foco positivo". Reconheço que é constran-
ximo do Arcebispo de Goiânia, Dom Washington gedor e lamentável para nós quando, habitualmente,
Cruz. Ambos foram recentemente agraciados pelo as reportagens da imprensa nacional sobre o Estado
Governo de Goiás com a Medalha da Ordem do tratam da sua condição de corredor do narcotráfico,
Anhanguera, nos Graus de Comendador e Grande por serfronteiriço com 2 países que sofrem esse pro-
Oficial. blema em maiores proporções. Esse, porém, é o pa-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. pel da imprensa. Sua palavra não é absoluta, porque
Muito obrigado. se expõe ao jogo democrático das idéias; mas é uma
O SR. VANDER LOUBET (PT - MS. Pronuncia palavra acreditada, porque neste País a imprensa tor-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- nou-se um símbolo vivo das lutas libertárias.
putados, a edição da revista ISTOÉ desta semana E quando uma publicação do porte da ISTOÉ dá
traz para os leitores do País e do exterior a reporta- destaque ao que verdadeiramente identifica nosso
gem Nos Trilhos do Pantanal. Com texto e fotos igual- Estado, que é a essência positiva e generosa de sua
mente magníficos dos repórteres Luiz Cláudio Cunha gente e de sua natureza, sentimo-nos impelidos a re-
e Ichiro Guerra, a matéria retrata a região como um gistrar nossa alegria e nossa esperança.
santuário natural que precisa ser tratado adequada- Muito obrigado.
mente, por seu potencial ecoturístico. O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL -

O elogiável trabalho jornalístico focaliza, como PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ponto de partida, a articulação entre o Governo de Sras. e Srs. Deputados, gostaria de deixar registrado
Mato Grosso do Sul e o Governo Federal, que se meu protesto contra a forma como foram distribuídos
unem à iniciativa privada para resgatar o Trem do os recursos do Ministério dos Transportes. Os critéri-
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os adotados são injustos e inadmissíveis. O caso de R$12 milhões para o trecho Recife-Caruaru e R$35
Pernambuco é exemplar nesse sentido. milhões para o trecho Caruaru-São Caetano.

O Poder Executivo enviou ao Congresso Nacio- A BR-232 tem extensão de 555 quilômetros,
nal o Projeto de Lei n° 24, de 2003, que estabelece através dos quais liga Recife a Parnamiriml cortando
crédito suplementar em benefício do Ministério dos importantes centros comerciais, corno Vitória de San-
Transportes no valor de R$1.074.268.941 ,00. to Antão, Gravatá e Caruaru. Essa estrada recebe

Ora, desse total, o Estado de. Pernambuco foi toda a rede viária estadual e federal do Estado e faz a
contemplado com pouco mais de R$10 milhões, um ligação de todos os MuniCípios do agreste e do sertão
valor irrisório, insignificante, injustificável. Mas o fato é à Capital e aos portos de Recife e de Suape. Dentre
que,para surpresade todos, o cancelamento dos cré- as causas que justificaram a duplicação está o eleva-
ditos em favor dos projetos no Estado foi ainda maior, do fluxo de tráfego, que, em alguns trechos, chega a
uma verdadeira afronta! 18 mil veículos/dia.

Os valores canceladós atingiram o total de Diante desses fatos, não resta dúvida de que é
R$22.519.000,00. Ou seja, a diferença contra Per- imprescindívela manutenção dos recursos destina-
nambuco foi de mais deR$12 milhões. Parece brinca- dos à realização das obras já acertadas para a melho-
deira, mas infelizmente é sério. ria da malha viária em Pernambuco.

Foram cancelados recursos para os seguintes Eu não podia, portanto, aceitar passivamente as
projetos: injustiças perpetradas pelo PLN n° 24, do Poder Execu-

1 - BR-322, no trecho Caruaru~São Caetano: tivo. Reagi, com consciência, através de 3 emendas:
mais de R$17 milhões relativos a uma emenda da 1. Emenda nO 001 04, que restabelece os valores
bancada de Pernambuco; totais cancelados no trecho Caruaru-São Caetano

2 - BR-40a, no trecho Carpina: cerca de R$4 mi- (cerca de·R$17 milhões);
Ihões, também de emenda da bancada do Estado; 2. Emenda nOOO103, que acrescenta R$10 milhões

3 - BR-407, na ponte Petrolína-Juazeiro: cerca ao programa do Ministerio no trecho acima referido;
de R$700 mil; 3. Emenda acrescentando R$8 milhões ao pro-

4- BR-l 01 , no acesso aocabo de Santo Agosti- grama do Ministério para o Porto de Suape.
nho: R$16 mil. Gostaria deressaltar, ainda, que a mesma ação

Tal atitude é um desrespeito ao povo de Per- foi tomada em relação ao PLN n° 23, de 2003, tam-
nambuco e a seus representantes, que estão traba- bém do Poder Executivo, em benefício do Ministério
Ihando unidos para viabilizar a realização de obras dos Transportes, ao qual apresentei duas emendas,
fundamentais para a economia local. que receberam os. números 32 e 33. Elas visam à

Dentre essas medidas, aquelaque causou mai- complementação de. recursos para as obras do Porto
or surpresa e indignação foi o cancelamento dos re- de Suape e também para a duplicação da BR-232, no
cursos para 0trecho Caruaru-São Caetano, obra con- trecho Recife-Caruaru.
siderada vltalpor todos os que conhecem a realidade Todo esse esforço que vem sendo realizado em
pernambucana, suas carências e potencialidades. conjunto pelos Deputados Federais de nosso Estado

As obras da BR-232 e do Porto de Suape são im- tem como objetivo único viabilizar a melhoria da ma-
portantíssimas e têm merecido atenção constante por lha viária de Pernambuco.
parte da bancada federal do Estado de Pernambuco. Ao propor o corte de verbas para as obras que

A dllpliçação da BR-232 é de tal importância defendemos, num momento em que solicita significa-
que, desde 2001, o Governo Federal reconheceu a tiva suplementação orçamentária, o Ministério dos
prioridade da.s obras e alocou recursos diretamente Transportes agride o bom senso e afronta os acordos
para esse objetivo. Diante da necessidade de que os políticos que sustentam as propostas levadas à Na-
trabalhos fossem logo iniciados, o Governo do Estado ção pelo novo Governo.
firmou p<;trcetia com o. Governo Federal através de A concentração excessiva de poderes e recur-
delegação, comprometendo-se a assumir responsa- sos e o desrespeito à harmonia no âmbito da Federa-
bilídade por ~O% dos custos. ção têm sido, historicamente, causa do fracasso de

Neste ano .de 2003, foram alocados recursos inúmerosprojetos para o Brasil. Esperamos que esse
para as obras., .através de emendas da bancada do não seja o caso do Governo Lula.
Estado no valor total de R$47 milhões, sendo Obrigado.
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A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronuncia tótipo de uma miniplataforma experimental construí-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- da em tanques, no Centro de Pesquisas da Empresa.
putados, o Ministério da Ciência e Tecnologia promo- Verificou-se durante o evento a necessidade de
veu o 2° Salão e Fórum de Inovação Tecnológica & uma ma~or integração entre o Ministério da Ciência e
Tecnologias Aplicadas nas Cadeias Produtivas - Tecnolouia, que age como área meio, com os demais
BRASILTEC, do dia 29 de julho a 2 agosto, no Expo Ministérios e Instituições de CT&1.
Center Norte, em São Paulo. Por último, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a di-

O evento contou com a participação do Ministro vulgação de meu pronunciamento nos meios de co-
Roberto Amaral e dos Secretários Dr. Gilney Vianna e municação da Casa, especialmente no programa A
Ministro Roberto Jaguaribe, do Ministério do Meio Voz do Brasil.
Ambiente e Ministério do Desenvolvimento, Indústria Era o que tinha a dizer.
e Comércio Exterior, respectivamente. O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
foi a responsável pela realização do evento, com o Sras. e Srs. Deputados, a regulamentação da profis-
apoio de outras instituições relacionadas à CT&1. são de acupunturista, proposta que há muito tramita

No Brasil, a pesquisa ainda tem poucos investi- pelo Legislativo brasileiro, deve seguir a lógica e a
mentos e a transferência da tecnologia do que é produ- tendência mundial, permitindo o exercício da profis-
zido dentro das instituições de ensino superior para a in- são por todos cuja formação seja afim, e não apenas
dústria ainda é pequena diante do potencial existente. pelos médicos.

A Rede Brasil de Tecnologia - RBT, coordenada Ora, a Medicina ocidental, na melhor das hipóte-
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tem como obje- ses, exige 5 anos de dedicação exclusiva aos estu-
tivo principal propiciar a interação eficiente entre a admi- dos. Já a Medicina oriental, base da acupuntura, ape-
nistração pública, a universidade brasileira, as empre- sar de ter sua eficácia reconhecida pela ONU, parte
sas e os agentes financeiros, com a finalidade de de- de paradigmas totalmente diferenciados, mas igual-
senvolver tecnologicamente os setores produtivos loca- mente complexos. Exigir formação dupla nesse caso

equivale a obrigar que, para assinar um proJ'eto de
is e identificar os produtos que possam ser fabricados

construção civil, o profissional seja formado em Enge
no Brasil, e que, atualmente, são importados.

nharia e Arquitetura.
Os Telecentros de Informação e Negócios, coor- A Fed - N' I d P f" . Aeraçao aCiona e ro ISSlonalS em cu-

denado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria t M b t- D I Q' 'tO FENACpun ura, oxa us ao, 0- n e U1ropra Ica -
e Comércio Exterior, em parceria com o SEBRAE, Mi- foi obrigada a usar a Constituição Federal para lem-
nistério da Ciência e Tecnologia e outros órgãos afins, brar ao Conselho Federal de Medicina que ninguém é
constituem a ação do desenvolvimento do Comitê Te- obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa se-
mático de Informação do Fórum Permanente das Mi- não em virtude de lei, sendo livre o exercício de qual-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte. Tem o quer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi-
objetivo de inserir as empresas brasileiras na Socie- cações profissionais que a lei estabelecer.
dade da Informação. A primeira unidade do projeto foi Nem mesmo a lei pode prejudicar o direito ad-
inaugurada em Teresina, em 2001. quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Por to-

Os arranjos produtivos locais marcaram presença das essas razões, elencadas nas alíneas 11, XII e
no evento, justamente pelo caráter inovador dos empre- XXXVI do art. 5° de nossa Carta Magna, não faz senti-
endimentos. Os arranjos são aglomerados que envol- do a exigência do diploma de médico ocidental para o
vem agentes econômicos, políticos e sociais, articula- exercício de medicina oriental.
dos entre si, num mesmo território. E, para a FINEP, "é a A acupuntura nunca foi uma especialidade da
interação que faz dos arranjos um espaço privilegiado Medicina ocidental, mas passou a ser reconhecida
para a inovação': Entre eles podemos destacar o de como tal a partir de 1995, pelo Conselho Regional de
Floricultura, do Ceará; o de Fruticultura Irrigada, de Per- Medicina - numa mudança radical de postura em re-
nambuco, e o Mamão Papaia, do Espírito Santo. lação às 4 décadas precedentes.

A PETROBRAS apresentou o biodiesel como A acupuntura, prática milhares de anos anterior
um combustível alternativo e como fator de desenvol- ao hipocrático início da Medicina ocidental, deve sua
vimento sustentável para algumas regiões do País, difusão no Brasil ao acupunturista austríaco Frederi-
como Norte e Nordeste. Além de apresentar um pro- co Spaeth, que estudou essa ciência na Alemanha

- ------------------
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durante três anos. Exercendo a profissão desde a dé
cada de 50, fundou, em 1972, a Associação Brasileira
de Acupuntura, cujos cursos formaram vários acu
punturistas, médicos e não-médicos, como era o caso
de Frederico Spaeth.

Durante décadas os que ensinaram acupuntura
aos médicos não eram médicos; então, como dizer
quea acupuntura éuma exclusividade médica? Além
disso, os Conselhos Federais de Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Biomedicina, Enfermagem, Veterinária,
Farmácia, Fonoaudiologia e Psicologia reconhecem a
acupuntura como prática de seus membros.

A acupuntura não se caracteriza como método
terapêutico preventivo ou curativo de ordem farmaco
lógica, cirúrgica ou psiquiátrica; não é, portanto, um
ato afim à Medicina ocidental. O Conselho Federal de
Medicina, assim como todo e qualquer conselho pro
fissional, não tem poder de legislar sobre outras pro
fissões. Seu ato foi inusitado e ilegal e configura arbi
trariedade, corporativismo e usurpação de determi
nada categoria.emdetrimento de outra.

A norma do Ministério do Trabalho e do Empre
go que. reconhece a acupuntura como profissão à
parte deve prevalecer· sobre qualquer resolução de
qualquer conselho profissional. E, se não bastasse
isso, a jurisprudência também apóia a prática da acu
puntura por profissionais não médicos.

Sendo assim, na ausência de impedimento le
gai, e com o. apoio da. Constituição e da ANVISA, a
acupuntura nã~pode serregida por leis municipais ou
estaduais e, muito menos, por resoluções do Conse
lho Federal de Medicina.

Ora, Sr. Presidente, só existe um país no mundo
onde a prática da acupuntura foi, por lei, restrita ape
nas aos fonnadosemMedicina ocidental: a Dinamar
ca. O resultado foi a quase extinção dos profissionais
de Medicina oriental, acessíveis agora apenas nos
países vizinhos.

Deveríamos seguir o exemplo não da Dinamar
ca, mas da imensa China. Por isso, sugerimos ao Mi
nistério da Saúde mirar-se naquele país, onde mais
de 1 bilhão de habitantes, por intermédio da acupun
tura, recebem tratamento terapêutico preventivo e cu
rativo muitomais barato do que as técnicas da Medici
na ocidental

Até mesmo a anestesia de uma operação cesa
riana pode ser feita com acupuntura, com inegáveis
beneffcios. para os cofres públicos. Desde 1979,
Organização Mundial da Saúde - OMS reconhece a
eficácia da acupuntura para mais de 40 doenças e,
em 1999, recomendou a adoção da acupuntura nos

sistemas públicos de saúde, tanto por médicos oci
dentais como por profissionais com formação exclusi
va em acupuntura.

Sras. e Srs. Deputados, a Universidade Estácio
de Sá, no Rio de Janeiro, por meio de um curso de
graduação na área, já deu ao mercado os primeiros
profissionais com formação específica em acupuntu
ra. Não há dúvidas de que, no futuro, surgirá um Con
selho Federal de Acupuntura; enquanto isso, é ape
nas seguir a lógica de permitir a prática da profissão
aos não-médicos, como vem ocorrendó há décadas
no Brasil e em todo o mundo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LUCIANO LEITOA (PDT - MA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária completou 30 anos no dia 26 de abril. À épo
ca de sua fundação, tinha como escopo gerar conhe
cimentos e tecnólogias avançadas capazes de modifi
car a agropecuária brasileira, Hoje, a EMBRAPA, mui
to bem administrada, e em função das diretrizes de in
clusão social do Governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, já está adot(:\ndo uma nova política, di
recionada para o desénvo.lvimento sustentável.

Como bem salienta o jornalista Robinson Cipria
no, da Assessoria de Comunicação Social da
EMBRAPA:

"Nas últimas 3 décadas, os pesquisa
dores dos 40 centros, estrategicamente lo
calizados em todo o território nacional, con
seguiram gerar novidades que mudaram a
cara da agricultura brasileira. Culturas tradi
cionalmente voltadas para o clima tempera
do (como soja, trigo, girassol, frutas e horta
liças) invadiram o solo do cerrado, hoje con
siderado o mais novo celeiro de grãos do
mundo. Agricultura irrigada e técnicas de
plantio e de manejo provaram que é possí
vel conviver com a seca do semi-árido nor
destino e exportar frutas tropicais de quali
dade para o mundo. Produtos que até então
eram sazonais nas prateleiras dos merca
dos hoje são produzidos o ano inteiro, pos
sibilitando uma dieta variada e de maior
qualidade na mesa do brasileiro. O rebanho
bovino nacional é o maior do planeta, em
escala comercial, graças ao avanço da pes
quisa, que tornou nosSa produção mais
competitiva no mercado internacional. Sem
falar nos avanços da biotecnologia: a
EMBRAPA foi a primeira empresa de um
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país em desenvolvimento a dominar a técni
ca de clonagem animal".

Importante ressaltar o desenvolvimento de cen
tenas de cultivares e híbridos de milho, feijão phaseo
lus e feijão vigna, mandioca, algodão, cenoura, toma
te, pêssego, maçã, trigo, arroz, frutas tropicais, entre
outros. Além de colaborarem para o aumento da pro
dutividade, as cultivares e os híbridos contribuíram
para aumentar a resistência a pragas e doenças, com
a conseqüente diminuição no uso de agrotóxicos.

Por isso é que, neste ano, o País colherá uma
safra de aproximadamente 114 milhões de toneladas
de grãos, contra 98 milhões no ano de 2002. Neste úl
timo ano, o PIB gerado pelo agronegócio cresceu 8%
e a economia como um todo, somente 1,5%.

Neste momento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaríamos de ressaltar a importância da
EMBRAPA Meio-Norte - aliás, também muito bem
gerida -, com sede em Teresina, atuando no Vale do
Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão, principalmente
no Município de Timon, em nosso Estado, que gerou,
entre outras, as seguintes tecnologias: lançamento de
14 cultivares de soja; lançamento de 7 cultivares de
arroz de sequeiro e 1 de arroz irrigado; lançamento de
7 cultivares de feijão macassar e respectivos siste
mas de produção, incluindo a época de semeadura
no consórcio milho/feijão, determinação da densida
de de semeadura e arranjo espacial; recomendação
de cultivares de tomate e de alface; recomendação
das culturas de girassol e algodoeiro herbáceo para
os cerrados piauienses; recomendação de genótipos
de melão para cultivo irrigado por gotejamento; pre
servação do gado pé-duro, raça rústica adaptada ao
semi-árido; melhoria dos sistemas de produção e pro
dutividade de caprinos e ovinos deslanados; levanta
mento e mapeamento da flora agrícola do meio-norte
do Brasil; levantamento das principais espécies forra
geiras nativas do meio-norte do Brasil; software para
dimensionamento de sistemas de irrigação por pivô
central denominado DIMPIVÔ.

Com relação à agricultura familiar, o importan
tíssimo Programa de Pesquisa e Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Rural e Regional da EMBRAPA im
plantou modelos de ações de desenvolvimento para a
população de baixa renda em diversas áreas do País,
a saber: minifábricas de processamento de castanha
de caju, que somente em 2001 gerou 1.220 empre
gos diretos e 6.1 00 indiretos, na Região Nordeste; mi
niusina de pré-processamento de algodão, testada
em uma comunidade de 50 famílias na Paraíba, cujo
sucesso permitiu a expansão para Municípios de 4

Estados vizinhos; dessalinização de água salobra no
semi-árido; substituição do óleo safol, utilizado na in
dústria química fina e extraído de maneira predatória
da raiz de canela pelo produto extraído da pimenta
longa da Amazônia, espécie cultivada de forma racio
nal; implantação de projeto de desenvolvimento para
utilização de novos padrões tecnológicos na pecuária
das baixadas maranhenses, aproveitando os recur
sos naturais disponíveis, sem agredir o meio ambien
te; desenvolvimento de projeto de educação ambien
tai pela EMBRAPA Meio Ambiente (Jaguariúna, São
Paulo), com conteúdo pedagógico direcionado para
professores de escolas públicas e privadas e para
técnicos extensionistas; e desenvolvimento da capri
no-ovinocultura sustentável, com uso da palma forra
geira e manejo da caatinga junto à comunidade indí
gena do Município de Águas Belas, em Pernambuco.

O progresso do setor agropecuário, por intermé
dio da aplicação de novas tecnologias desenvolvidas
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
tem determinado aumentos importantes na renda e
na qualidade de vida dos demais setores da econo
mia, aumentando, desta maneira, o poder de compra,
principalmente das populações que percebem meno
res salários.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quere

mos, destatribuna, relatar a preocupação dos Municí
pios maranhenses com o fortalecimento da agricultu
ra familiar. Por isso, o Município de Timon, em nosso
Estado, fez realizar o 11 Seminário Intermunicipal da
Agricultura Familiar, em 27 de março de 2003, em
parceria com o Consórcio Intermunicipal da Região
dos Cocais e Médio Parnaíba Maranhense 
CINPRA-Cocais, integrado pelas Prefeituras de Ti
mon, Matões, Parnarama, Coelho Neto, Duque Bace
lar e São João do Sotero Ali se reuniram representan
tes dos Governos Federal e Estadual, Prefeitos, Vere
adores, lideranças locais, lideranças comunitárias,
técnicos, agricultores familiares e empresários rurais.

O objetivo de tal evento foi aquecer o debate so
bre a importância da agricultura familiar no combate à
fome no Brasil, vez que este segmento está presente
em todos os rincões do País, além de gerar empregos
e ser responsável pelo aquecimento das economias
locais nos mais de 4 mil Municípios brasileiros.

Oportuna a realização de tal seminário, princi
palmente neste momento em que o Brasil enfrenta
uma crise de desemprego e de escassez de recursos.
Pesquisas recentes nos relatam que gerar um empre
go urbano custa 6 vezes mais do que no campo e
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manter uma família na cidade custa ao Poder Público
22 vezes mais do que na área rural.

No 11 Seminário Intermunicipal da Agricultura
Familiar buscou-se legitimar propostas de ações a se
rem elaboradas, visando promover a emancipação e
o crescimento da agricultura familiar no Estado do
Maranhão, pondo fim às práticas clientelistas e assis
tencialistas, dando lugar, assim,. a políticas públicas
inovadoras, que despertem e promovam nos agricul
tores familiares o sentimento de que podem ser os
protagonistas do seu próprio desenvolvimento e do
desenvolvimento de seus territórios.

Nesta oportunidade em que presenciamos a
preocupação dos Municípios maranhenses com a
agricultura familiar, através da união de Municípios
em forma de consórcios intermunicipais de produção
e abastecimento, cremos que se faz necessário que a
Câmara dos Deputadospromov~.. um amplo debate
nacional sobre a importânciada cooperação intermu
nicipal para solucionar muitos problemas no Brasil,
especialmente no Nordeste.

A atuação dos Prefeitos da Região dos Cocais e
do Médio pa.rnaíbaMara.nhênse~deforma organiza
da e cooperando mutuamente, produz uma nova vi
são de Estado para0 novo milênio, vez que estapráti
ca e~tánascendo verdadeiramente da base, onde
surgem os problemas e onde se aplicam as soluções
para o Município.Neste momento, estamos presenci
ando o surgimento deumnovoparadigma para a ges
tão públi?a nordestina, esp~cialmente no Estado do
Maranhão, onde Municípios passama dialogar e coo
perarpara a solução de seus problemas.

Sr. Pre~identé, Sra~. e Srs.•Deputados, a reali
zação dosleTinário nof\llunicípiode Timon demons
tra a maturiêade .esensibílidade dosGovernos Muni
cipais' sendo portanto n~cessárioabrirmos um deba
te,.a iniciar pel~ Comil3~ã()deAgricultura e Política
Rural, .da qLiéll sOlTlo~ rnelTlbros, sobre a criação de
um novofun~oCo?stitllpi~nal destinado a apoiar es
pecificamente o setor rural, a~xempJo do FUNDEF,
paraaeduc~ção, edo ~HS' paraasaúde.

OsreCUrsos de tal fundo seriarnrepassados dire
tamente aos Municípios()u àsin~tituiçõesconstituídas,
através ele instr~mentosde coop~ração intermunicipal,
em virtudeêa Llr~ente~ec~ssidaqede fortalecermos
os agricultores ramiliare~na suabase, para que pos
sam~rodu?:ircadavez mais e mrlhor, garantindo as
sim mais alimentos para .~ mesa do~brasileiros.

Sr. Presid~nte, Sra~. e Srs.. Deputados, espera
mos, pOiS,col1~élrcom o apoio de \l.E:xas. para dinami
zaroengrand~cim~Dt()êomeio rural brasileiro, pro
movendo a municipalização da agricultura, o mesmo

processo que trouxe melhoria nos índices de educa
ção e saúde no Brasil. A agricultura municipalizada
será o grande instrumento de mudanças neste País,
com melhoria nos serviços de assistência técnica,
maior produção de alimentos, profissionalização dos
jovens rurais, melhor alimentação e, portanto, melho
res índices de saúde e educação.

É patente a necessidade de combatermos a
fome no Brasil. A iniciativa vem sendo conduzida com
muita competência pelo Governo Federal, mas ê ne
cessário que todos façam a sua parte. E, neste mo
mento, entendemos que os Prefeitos da Região dos
Cocais e do Médio Parnaíba Maranhense estão pro
tagonizando sua parcela de contribuição ao Progra
ma Fome Zero, pelo fortalecimento da agricultura fa
miliar, através da cooperação intermunicipal.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo esta tribuna hoje para demonstrar mi
nha preocupação com o cenário de.instabilidade eco
nômica desenhado no Brasil, a partir da insegurança
demonstrada pelo Governo na votação das reformas.

É preciso dizer que o. País está à beira de um
ataque especulativo, muito em função da inabilidade
do Governo para conduzir oprojeto das reformas. Os
mercados internacionais. não estão demonstrando
confiança nas ações do Governo brasileiro, mesmo
porque .elas caminham apas~os d~ tartaruga.

OPaís vive hoje u
lTl

clima de insegurança políti
ca. É importante ressaltar. que o. Goverrlo. conduziu
mal as discussões em torno das reformas. O debate
em torno da reformada Previdência provocou inquie
taçãoem divers~scategoriêls dos servidores públicos
federais. Em rel~9ãoàr~formaagrária, •. a. estratégia
de fazer vistas gr()~~Cl~para as ações ilegais do MST
provocou o acirrall1en.pdos conflitos n?G~mpO.A ino
perância do Fome t~r9 t~mbém. foi resppnsável por
aumentar as pressões dos movimentos sociais.

O PT não Gonseguiuexplicar à sociedade por
que de uma horaparaol.!traresolveu fl.!gir dos movi
mentos que tanto ap()iou ao longo da história.

No campo político,. não. há consenso entre as
forças aliadas ao GO\,lerno,quenãose~rltendemem
torno do projetodas.r~formas.Há um nítido impasse
entre o PresidenteÉ3~lJa bas~ de ?ust~ntação. O Go
verno quer uma posição, e sua bal:1e tem outra. Todos
os pontos continpamem negociaÇão, ma$ a rigor não
háavanços. OsJíderespartidárjo~queVêm mantendo
conversações com o Governo demonstram estar de
sanimados.
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Não há dúvida de que o País precisa das refor
mas, mas o processo de discussão não pode, Srs.
Deputados, se dá por meio de tumultos. É preciso que
haja um acordo nacional, com cada parte assumindo
suas responsabilidades. A sociedade brasileira não
pode permitir que o Presidente Lula se transforme
num Hugo Chávez. É lamentável dizer isto, mas o Bra
sil está hoje mais para a Venezuela do que para Méxi
co ou Chile.

O Brasil não pode, Sr. Presidente, enveredar
pelo caminho do discurso fácil, da retórica de palan
que, do disse-me-disse.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO TOTA (PP - AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Congresso Nacional está prestes a realizar
uma reforma reivindicada pela sociedade e particu
larmente exigida por todos os setores produtivos des
te País. Trata-se da reforma tributária, uma necessi
dade da economia nacional para corrigir desvios, es
truturar o sistema e estabelecer rumos seguros e jus
tos para a atividade econômica de um País que preci
sa urgentemente retomar o caminho do desenvolvi
mento para combater o flagelo do desemprego e to
das as mazelas sociais dele geradas e sofridas na
pele por grande parte de nossa gente.

É sabido que nosso sistema tributário carrega o
ranço do atraso e a necessidade imperiosa de ajustes
que possibilitem o funcionamento adequado, num
mundo globalizado, de uma economia que figura en
tre as 10 maiores do globo. Mais que necessário e
mesmo emergencial é dotar o País de um sistema
que venha a desonerar os bens de capital, reduzindo
uma excessiva carga tributária que termina por au
mentar os custos, desestimulando a produção, atin
gindo em cheio a oferta de empregos e terminando
por estrangular uma economia que precisa enorme
mente se recuperar para fazer face às enormes de
mandas sociais que o Brasil apresenta.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em sin
tonia com as reivindicações e exigência de suaépo
ca, o atual Governo acena com um projeto de reforma
tributária fruto de estudos, debates e discussões de
esferas oficiais da administração, técnicos de reco
nhecido conhecimento e entidades civis do setor. O
compromisso público é o de que as novas diretrizes
contidas na proposição governamental venham efeti
vamente consolidar um modelo tributário mais ade
quado às necessidades e que, em última análise,
contribuam para uma incisiva justiça através de nor
mas que estabeleçam uma tributação equilibrada e
justa, que incida com maior rigor no grande capital e

tenha a consciência social para com os de menor po
der aquisitivo.

É claro que uma reforma que trata de valores tri
butáveis e arrecadação passa obrigatoriamente por
uma negociação que envolve Congresso Nacional e a
classe eleita dos administradores, entre Prefeitos e
Governadores. É evidente que interesses político-ad
ministrativos locais legítimos virão à tona e terão de
ser equacionados com as necessidades fiscais de um
Governo que tenta equilibrar seu orçamento com as
prioridades apresentadas pela sociedade. As forças
políticas envolvidas no embate deverão ter como fim
máximo o interesse social e a consolidação de um
sistema ágil e sintonizado com sua época.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto
de reforma tributária do Governo traz em seu bojo mu
danças estruturais importantes e definitivas, que, por
isto mesmo, devem ser objeto da análise isenta e
equilibrada da classe política. O empresariado já ma
nifestou o temor de que o texto de reforma, tal como
idealizado originalmente, poderia elevar a carga tribu
tária do País, o que foi de pronto negado pelo Relator
da matéria, Deputado Virgílio Guimarães, que afir
mou que a nova legislação deverá vir acompanhada
de "salvaguardas constitucionais" para evitar o au
mento da carga de impostos.

As modificações trarão, sem dúvida alguma,
uma maior arrecadação através de mecanismos de
aumento progressivo na cobrança de tributos como
ITR (Imposto Territorial Rural), ITCD (o chamado
Imposto sobre Herança) e ITBI (Imposto de Transmis
são Intervivos), consolidando um princípio de justiça
básico de tributação maior em valores maiores. A cri
ação de uma contribuição previdenciária incidente so
bre o faturamento da empresa e não mais sobre a fo
lha de pagamentos vai, com toda certeza, dar mais fô
lego ao nosso empresariado e estimular o aumento
de emprego.

Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, figuras de
tradição e enorme credibilidade na economia nacioc

nal já declararam defesa aberta e sem fronteiras a um
texto o mais enxuto possível da reforma tributária,
pelo simples princípio de que quanto mais se mexe na
Constituição maiores as chances do Governo de en
frentar pendências judiciais muitas vezes penosas,
longas e extremamente prejudiciais à administração
pública. O próprio Governo já declarou a intenção
transparente de discutir a fundo todas as possibilida
des e sugestões desde que considerados os interes
ses do Estado e da sociedade. É fato que toda a soci
edade espera um sistema tributário atualizado e justo
para que a economia possa seguir curso rumo a tão

,--~-------~---- , ..---
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esperada retomada do desenvolvimento. Uma fiscali- problemas. Não vamos ficar o tempo todo tirando as
zação eficaz aliada ao devido combate à sonegação teias de aranha de nosso caminho. Vamos logo matar
trariam uma inegável contribuição ao sistema atual. É essa aranha!
tudo o que queremos, como brasileiros e cidadãos. O povo espera mais, e tenho certeza de que o

Muito obrigado. Governo Lula não vai se deixar enganar, não vai cair
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - Sp. nessa arapuca. O Governo do qual fazemos parte tem

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, um projeto para o País e devemos executá-lo sem he-
Sras. e Srs. Deputados, estou convencido, Sr. Presi- sitação. Vamos deixar um legado para o Brasil e não
dente, de que o Governo Lula será capaz de deixar vamos continuar o legado recebido de outros gover-
um precioso legado para o Brasil. Mas para isso quero nos. Desde o Governo Itamar Franco ficou o legado
dizer que o Governo não se pode deixar envolver nas da estabilidade econômica, que, de fato, deve ser
teias de aranha das sucessivas crises e problemas mantida para o bem do Brasil. Mas não vamos ficar
que aparecem. O Governo, Sr. Presidente, não deve durante todo o nosso Governo administrando legados
ficar administrando problemas, correndo atrás de coi- passados. Este Governo quer mais, o povo espera
saspequenas e banais. Lula não foi eleito para admi- mais, todos devemos fazer mais.
nistrarproblemas. Esses problemas são iscas políti- Já está na hora de ousar. E chamo a atenção
cas que· não param de inventar para desviar a aten - para a área mais promissora, na medida em que real-
ção de sobre o que realmente importa, o que real- mente pode ser o maior legado do Governo Lula para
mente interessa. Écomo se um diretorde uma escola a posteridade: a educação. Um dos melhores Minis-
passasse todo o tempo resolvendo probleminhas - tros deste Governo é Cristovam Buarque, da Educa-
brigas de alunos, desentendimento entre professo- ção. Já está na hora de deixarmos de focar somente o
res, buracos no muro, sujeiras do pátio, pedrinha no Palocci, que está fazendo um excelente e competente
feijão da merenda, falta de professores ou servidores trabalho. Vamos deixá-lo trabalhar em paz, senão
-, não se importando com um projeto pedagógico acontecerá como no Governo a.nterior,·do qual o úni-
para aescola.A administração de problemas absorve co Ministro de que o povo consegue se lembrar é o
todo o tempo de um diretor, e, se o dia tivesse 30 ho- Malan.
ras, ainda seria pouco para resolver todos os pepinos O Ministro Cristovam Buarque, da Educação, é
que aparecem. No final do dia ele vai para casa can- uma pessoa que tem uma proposta que vai além de
sado, esgotado, s~bendoque não outra coisa a não se ficar rodeando o toco. Tomara que nosso Presiden-
ser cuidar de coisas imediatas. te, homem sensível e conhecedor das reais causas

O verdadeiro administrador não pode ficar per- de nosso atraso, ouça as sugestões e adote integral-
dendo tempo com picUinhas, Sr. Presidente. Essas mente a proposta do Ministro Cristovam, qual seja, do
pedrinhas lançadas no caminho não podem distrair a desenvolvimento econômico pela via do social.
atenção do viajante.·Ele precisa seguir em frente. Um O Brasil acostUmou-se ao discurso, Sr. Presiden-
problema hoje, outro amanhã; uma discussão ou rei- te, de que é a economiaque irá salvar o País, de que a
vindicação de políticos; um. texto na imprensa; uma economia é tudo. MEl.s isso é um equívoco. E Cristovam
repercussão implantada na mídia pelos adversários; Buarque o mostra muito bem, pois, além de educador,
um clamor de determinado setor por juros menores; também é economista. O resgate deste País, Sr. Presi-
outro, por mais empregos; uma reclamação contra a dente, só virá pela via social que inclui a educação, a al-
inflação. Assim, o mandato do Presidente termina fabetização, o saneamento básico, a saúde.
sem que ele tenha.de fato governado o País, porque Nós seremos um Governo que irá implantar a
passara o tempo todo a.qministrando problemas. grande mudança neste País. Disso não tenho dúvidas.

Osproblemasdevernser resolvidos, mas quere- Precisamos, portanto, parar urgentemente de concen-
mos buscar a solução definitiva para eles, um remé- trar nossa atenção somente nos problemas que não
dio, namedida dopossívelprofilático, e não um sim- cessam de surgira cada dia..Temosde começar a traçar
pies paliativo.· Não queremos ficar cuidando o tempo metas para o amanhã e lutar para atingi-Ias. Segundo o
todo da febre do doente, ficar dando Novalgina para o Ministro Cristovam Buarque, isso pode ser a cara do
doente de6 em6 horas, todos os dias, pois ela é ape- Governo do PT. Essas novas medidas viriam completar
nas um sintoma, e sempre Volta. Vamos atacar logo a a própria Abolição da Escravatura.
causada febre! Vamos descobrir a infecção e tratar O jornalista Rudolfo Lago .(no Correio Brazilien-
dela; assirnafebre acaba eagente pode ter tempo de se, edição de 28 de julho de 20Q3) considera que "em
fazer outras coisas, além de ficar apenas remediando termos de educaçãb, o abismo que separa os pobres
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dos ricos no Brasil, por incrível que pareça, não é hoje Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
menor do que o que separava no século XIX os abas- O jornalista Alexandre Neder está completando
tados livres dos escravos miseráveis. Na verdade, é 20 anos de vida profissional. E comprovou ser, nesse
até maior, porque, naquela época, mesmo entre os ri- período, um autêntico homem de imprensa. De fato,
cos havia pouca instrução". nenhum veículo de comunicação de massa deixou de

A diminuição das desigualdades de que tanto se ter sua atuação continuada, em busca de melhor in-
fala no Brasil até hoje não saiu do discurso. Já está na formar, de promover eventos, de difundir idéias e, so-
hora de partir para a ação. Se o Presidente Lula der bretudo, de formulá-Ias.
ouvidos ao Ministro Cristovam e, o quanto antes, ou- Aos 34 anos de idade, é um veterano, já que,
sar partir para o trabalho; se o Governo não se deixar aos 14 anos iniciava sua carreira profissional como
enrolar, ficando apenas na busca de soluções paliati- repórter esportivo de O Diário, jornal de Piracicaba.
vas para os problemas que surgem quotidianamente; Foi depoiscontratado pelo Jornal de Piracicaba, onde
e se nós todos pararmos de discutir questiúnculas e editoriou praticamente tudo, de economia a educa-
voltarmos o pensamento para o futuro de nosso País; ção, de esportes a política.
se conseguirmos mobilizar toda a sociedade rumo à

Mas não é só. A rádio de maior audiência na re
transformação tão falada, cuja construção já nos
acostumamos a adiar, então poderemos vislumbrar gião, a Rádio Difusora, vendo a excelência de seu tra-
um futuro de paz e prosperidade para esse nosso balho na Educadora, chamou-o a trabalhar ali. E, na
povo brasileiro tão sofrido! Difusora, foi o maior destaque na sua central de jorna-

Sr. Presidente, finalizo, chamando a atenção lismo. Voltou por breve tempo ao Diário, ali assumindo
para um poema maravilhoso de um dos principais au- a responsabilidade por sua reestruturação. Mas, jor-
tores de nosso parnasianismo, Vicente de Carvalho, nalista sempre inquieto e insatisfeito, acabou por Ian-
que, com muita singeleza e melodia insuperável cap- çar seu próprio jornal, O Democrata - polêmico, vi-
tou essa dificuldade dos seres humanos, em geral, e brante, exibindo a mais moderna visão jornalística,
dos brasileiros, em particular, de sempre adiar, sem- com o que, sem sombra de dúvida, revolucionou a
pre procrastinar, sempre transferir para depois a bus- história da imprensa em nossa Piracicaba. Em toda a
ca e a posse da felicidade. Vamos, portanto, nos colo- região, aliás.
car no caminho certo, no caminho de um planejamen- A televisão, como ocorre com tantos outros pro-
to de longo prazo para que o nosso povo, que não fissionais da área de imprensa, apresentou-se como
agüenta mais esperar, possa de uma vez por todas novo desafio. Nenhum problema: o seu Neder Especi-
ver concretizadas por este Governo as esperanças aI, divulgado pela mais importante emissora de TV re-
que nele depositou - e mais, possa sentir mais alegria gional, já foi escolhido, por duas vezes, como o me-
de ser brasileiro. Ihor de todas, numa das mais importantes regiões

Eis o poema de Vicente de Carvalho: econômicas do Estado de São Paulo.
"Velho Tema E não parou, não pára. A Neder Comunicações,
Só a leve esperança, em toda a vida, além de grandes projetos sociais, orienta na criação
Disfarça a pena de viver, mais nada; de projetos para as áreas de jornalismo, seja nas rádi-
Nem é mais a existência, resumida, os, seja em jornais e revistas, sempre requisitado
Que uma grande esperança malograda. pela excelência dos trabalhos que oferece.
O eterno sonho da alma desterrada, Mais ainda: ele é o poeta de Reflexões para
Sonho que a traz ansiosa e embevecida, Alterações, de 1988, e de O Estranho da Estrela Soli-
É uma hora feliz, sempre adiada, tária, datado de 1992.
E que não chega nunca em toda a vida. É um menino, diriam alguns, espantados com
Essa felicidade que supomos, essa multiplicidade de atividades, e sobretudo, de ati-
Árvore milagrosa que sonhamos vidades sempre vitoriosas. Mas é um autêntico e
Toda arreada de dourados pomos, magnífico profissional, responderiam outros, reco-
Existe, sim: mas nós não a alcançamos nhecendo essa paixão pela imprensa, essa certeza
Porque está sempre apenas onde a de que, formando opiniões, divulgando as realidades

pomos, de nosso quotidiano, há, inegavelmente, a possibili-
E nunca a pomos onde nós estamos. dade de se transformar essa mesma realidade.
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Alexandre Neder, para honra de minha Piracica- ele não tem como escapar do Fisco, ao contrário de
ba, sabe muito bem aonde quer ir. E nós temos a cer- certas empresas, que praticam a sonegação e a eli-
teza de que ele vai chegar lá! são de impostos. Pelo que nos tem sido apresentado

Gratos pela atenção. até este instante, os Estados, as Prefeituras, a socie-
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB - dade e o setor produtivo perderão. E também perderá

PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, o Governo Federal, que deixará de se basear na po-
Sras. e Srs. Deputados, o Governo Lula está passando pularidade e no apoio que tem no Congresso para
pelo seu primeiro grande teste nesta semana - a vota- instituir um sistema tributário mais racional e econo-
ção da reforma previdenciária no plenário, onde não micamente positivo, conforme propostade minha au-
será possível substituir integrantes contrários aoméri~ toria, nos mesmos moldes da Emenda Global nO 20.
to da PEC n° 40, como ocorreu na Comissão Especial. A meta inicial do Governo, que era a de assegu-
Por isso, o Palácio do Planalto e seUs representantes rar o crescimento do País cOm a reforma tributária, dá
na Câmara dos Deputados deverão articular-se muito sinais de. ter perdido a rota. Foram suprimidos pontos
bem para obter os 308 votos necessários. desenvolvimentistas, de combate à evasão e de pro-

Essa votação está gerando uma grande expec- teção do contribuinte. Cito, como exemplos de passo
tativa no meio político em todo o País, bem como no para trás do Governo, a desoneração da compra de
mercado,. que já apresenta sinais de desconfiança bens de capital eda exportação, a substituição de al-
com relação à pujançada política proposta pelo novo guns tributos declaratórios por outros eletrônicos,
Presidente da República. A forte desvalorização do bem como a noventena.
real frente ao dólar, o aumento do Risco Brasil e a A propostag()vernamental acirra as disparida-
queda do valor dos C"Bonds, nesta segunda-feira, des econômicas entre os entes federados. Ao lidar
são sinais disto. com a legislação do ICMS, o Governo deixa de fora

A votação também deverá servir de termômetro um item polêmico, mas fundamental para o ajuste de
para osrum()s que deve tomar o relatório sobre a re- contas, que é a alteração na forma de cobrança desse
forma tributária, que, ao contrário do que ocorre com imposto, no Estado de orig~m ou no de destino. Acre-
a da Previdência, ainda não tem uma cara definida, dito que é justo e mais racional a·cobrança dar-se na
mas apenas e)(pectativas plurais, algumas de difícil origem, onde ocorre0 fato gerador, e que ao Estado
conciHação.A última proposta apresentada pelo Rela- onde ocorre o consumo seja atribuída a titularidade
tor Virgílio Guimarães, do PT mineiro, é frustrante. do tributo arrecadado.O cidadão queconsome, e que
Maisdoqu!3 isso:. significa um retrocesso. Tal como foi consequentemente ~Iyvao recolhimento do ICMS, é
apresentada,. nél terça-feira passada, não poderia ter o mesmo que demanda serviços públicos de compe-
causad() out~a reação anão ser críticas, todas muito tência estadual, como, •por exemplo, saúde, .educa-
bem fundamentadas, servindo de. instrumento de ção, transporte e segurança. Esse.é o teor de uma
pressã()p~raque haja fllterações na próxima versão das em.endas que apres~ntei a.reforma. tributária,
- que deveria ter sido apresentada hoje, mas não o uma idéia que, se aprovada, será implementadagra-
foi, por cau$8 dasdiscyssões no Plenário. dativamente.

At~agora, unanimidacje em termos de reforma Sei que esse ponto é bastante controverso, e
tributáriasp existe no que diz respeito ao desconten- deverá ser decidido pelo voto, na Câmara dos Depu-
tamento e à necessidade de ousadia do Relator. O úl- tados; espero que seja aprovado.
timoralatóriodêcepcionou Parlamentares, irritou Pre- A economia estáparada. Basta observar a que-
feitos e.~overnL'\dores, preocupou os trabalhadores da de 6,13% nas vendas do comércio, de maio de
assalariadÇlsedeixou o empresariado semmuitas es- 2002 a maio de 2003, segundo levantamento do
peranças de encontrarnessa reforma uma alavanca IBGE. Os resultados dessa paralisia serão o fecha-
para ê:l retomada do crescimento econômico do País, mento de milhares de empresas, mais desemprego,
que ViriL'\. pela desoneração dosbens de capital, a problemas sociais decorrêntes da desocupação de
simplificação e a redução da carga tributária,.incenti- uma grande massa de pessoas, tendência de queda
vando assim o consUmo e a produção. da arrecadação, se mantidas as alíquotas,ecriação

~refprmaproposta é simplesmente pífia. Caso de novos tributosúu elevação de alíquotas para fazer
não haj~alteraçÕeE> nos pla~os do Governo, os altos frente às despesas governamentais, que,sabemos,
tributos vão continuarpesando no bolso do assalaria- em grande parte geram serviços públicos de baixa
do e reduzindo seu poder de compra e de poupança - qualidade, o que obriga as famílias a despenderem
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parte significativa de suas rendas se quiserem obter
saúde, educação, lazer e segurança de qualidade.

Não é possível continuarmos deste jeito. O País
inteiro sabe e reconhece que não é possível fazer
uma ampla reforma tributária de uma só vez; não vai
entender entretanto, se o Governo perder a oportuni
dade de atacar neste momento pontos estratégicos,
que poderiam dar um novo ritmo à economia nacional
e tornar a vida do trabalhador menos sacrificada.

Na expectativa de ajudar a compor esse quadro,
apresentei 9 emendas, entre elas um substitutivo que
busca eliminar deficiências do projeto do Governo.
Com base nas amplas discussões que já ocorreram
na Câmara dos Deputados, sugeri a extinção do
Imposto de Renda - pessoa física e jurídica - e de
mais 3 tributos federais: IPI, CSLL e IOF. No lugar de
tais tributos, o brasileiro passaria a conviver com o
Imposto sobre Movimentação Financeira - IMF, que
funcionaria no mesmo sistema da CPMF, com abati
mento de 1,15% nas operações de débito e crédito.
Dessa forma, seria possível aliviar o trabalhador, de
sonerar o setor produtivo e reduzir a sonegação fiscal
sem prejuízo aos cofres públicos. O IMF arrecadaria
os mesmos R$123,5 bilhões do sistema atual.

Sugeri ainda outras medidas que combatem a
concentração tributária e que ajudarão o País a re
encontrar a linha do crescimento e do desenvolvi
mento descentralizado, reduzindo ainda a migração
de recursos para o mercado especulativo, que é me
nos tributado, mais rentável e menos importante
para o País na atual conjuntura. Entre as minhas su
gestões, cito a não-cumulatividade do ICMS para
operações internas ou interestaduais, a unificação
de alíquotas em todo o território nacional - sendo
que a menor alíquota será aplicada aos gêneros ali
mentícios de primeira necessidade e àqueles esco
lhidos por órgão colegiado ~, a criação de um órgão
colegiado, que será o único competente para conce
der incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros, o
ICMS por fora, ou seja, a explicitação do valor do
ICMS cobrado, e a desoneração dos bens de capital
importados e dos bens e serviços destinados ao ex
terior.

E mais: visando fortalecer as Prefeituras, que
hoje se encontram em dificuldades administrativo-fi
nanceiras, apresentei emenda à PEC nO 41 visando
definir a titularidade do ISS. Não têm sido poucos os
casos em que os prestadores de serviços se apro
veitam de lacunas legais para não recolherem os tri
butos municipais devidos e os casos em que as em
presas são transferidas para localidades cujas alí-

quotas são menores. Monta-se assim uma guerra
fiscal municipal, que provoca disparidades entre as
receitas e despesas de uma considerável parcela
das cidades brasileiras.

Além do que estabelece o Governo Federal,
apresent.ei ainda uma emenda que destina 40% do
produto da arrecadação desvinculada das contribui
ções sociais e de intervenção no domínio econômico
aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Proponho,
com isso, coibir a prática do Governo Federal de au
mentar a carga tributária das contribuições e esvaziar
a tributação por meio de impostos que têm receitas
compartilhadas.

Dados mais recentes apresentados pelos insti
tutos de pesquisa mostram a viabilidade das emen
das, em face das dificuldades das Prefeituras e do sa
crifício do assalariado brasileiro. A taxação do consu
mo e dos salários correspondeu a 75,74% da arreca
dação federal em 2002. Levantamento feito pelo Insti
tuto Brasileiro de Planejamento Tributário, a pedido
do jornal Folha de S.Paulo, revela que no ano passa
do os trabalhadores pagaram 5 vezes mais imposto
de renda do que as instituições financeiras. De acordo
com o estudo, trabalhadores tributados diretamente
na fonte desembolsaram R$26,94 bilhões, enquanto
o Imposto de Renda dos bancos não passou de
R$5,7 bilhões. É uma diferença absurda de 372,63%
em favor das instituições financeiras, o que considero
injusto e anti-produtivo. É um desequilíbrio gritante,
que só poderá deixar de existir se o Governo tiver um
mínimo de visão estadista e federativa, ousando alte
rar a base do sistema de tributação no País.

Se essa receita for esquecida, pode ser que da
próxima vez em que se cogitar mexer no sistema o
encanto do povo brasileiro pelo Presidente já não es
teja tão forte quanto agora, o Congresso já não esteja
tão disposto a colaborar e os Governadores, enfren
tando graves crises financeiras em seus Estados,
também não sejam tão unânimes na decisão de apoi
ar as novas medidas propostas. O Presidente Lula
terá perdido, portanto, uma grande oportunidade de
realizar as reformas prometidas em campanha, quan
do defendeu o fortalecimento do pacto federativo e da
justiça social.

Infelizmente, os textos que nos foram apresen
tados até agora vão no sentido oposto.

Muito obrigado.

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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RORAIMA

Suely Campos PP
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 1

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Wladimir Costa PMDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 3

RONDÔNIA

Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PUPSL
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL
Ronaldo Dimas PSOB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Pedro Fernandes PTB
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Almeida de Jesus PUPSL
Léo Alcântara PSOB

Mauro Benevides PMDB
Total de Ceará: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
Philemon Rodrigues PTB
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Fernando Ferro PT
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

José Thomaz Nonê PFL
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
GuilhermeMenezes PT
Jonival Lucas Junior PTB
Josias Gomes PT
Luiz Bassuma PT
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

João Magno PT
Maria do Carmo Lara PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Total de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Marcelino Fraga PMDB
Neucimar Fraga PUPSL
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 4
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RIO DE JANEIRO

André Luiz PMDB
Eduardo Cunha PP
Jandira Feghali PCdoB
Jorge Bittar PT
Lindberg Farias PT
Miriam Reid PSB
Nelson Bornier PSB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Durval Orlato PT
IIdeu Araujo PRONA
José Eduardo Cardozo PT
Luciano lica PT
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo: 13

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PUPSL

Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

André lacharow PDT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Giacobo PUPSL
Moacir Micheletto PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Carlíto Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
Leodegar Tiscoski PP
Paulo Afonso PMDB
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Luis Carlos Heilize PP
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PUPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio limmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 7

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) - A
lista de presença registra o comparecimento de 104
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTUIÇÃO
N° 40-B,DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n.O 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 nO 20, de
15 de dezembro de 1998, e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade, com emendas, contra os
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votos dos Deputados José Roberto Arruda,
Vilmar Rocha, Ibrahim Abi-Ackel, Wilson
Santos, André de Pauta, Eduardo Paes, Ro
drigo Maia, Juíza Denise Frossard, Ney Lo
pes, Alceu ColIares, Mendes Ribeiro Filho,
José Ivo Sartori e IIdeu Araújo. (Relator: Sr.
Maurício Rands); e da Comissão Especial
pela admissibilidade das emendas apresen
tadas e, no mérito, pela. aprovação desta;
pela aprovação parcial da de n° 507, de
2002, apensada, e das emendas nOs 02, 03,
04,05,09,10,11,13,14,22,23,27,31,35,
36,39,45,46,47,50,52,54,59, 60,61,63,
68,69,74,75,78,79,81,82,83,88,98,99,
102, 103, 114, 116, 119, 124, 132, 135, 136,
137,144,146,149,152,153,154,156,159,
160,166,167,169,171,174,181,182,194,
197,201,205,209,2.10,213,214,217,219,
220,221,231,255,263,265,266,272,274,
275,276,277,279,282,285,289,291,293,
304,308,312,323,335,352,354,362,365,
371,375, 383, 384,385, 39ª, 399, 406, 414,
417,420,422,426,427,430,434,435,4~9,

442, 448,450, 452, 454, 456 e 457, com
substitutiv(), e. pela rejei9ão das Propostas
de Emenda à Con~tituição rfs. 37 e 179-A,
de 1999~ 198 e 288, de 2000, 323, de 2001
e 550, de 2002, apensadas, e das emendas
nOs 01,06,07,08,12,15,16,17,18,19,20,
21,24,25,26,28,29,30,32,33,34,37,38,
40,41,42,43,44,48,49,51,53,55,56,57,
58,62,64,65,66,67,70,71,72,73,76,77,
80,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
96, 97, 100, 101, 104, 105, 106, 197, 108,
109,110,111,112,113,115,117,118,120,
121,122, 123,125, 1~6,127,128,129, 130,
131,133,134,138,139,140,141,142,143,
145,147, 148, 1~0, 151,155,157,158,161,
162,163,164, 165, 1~8, 170, 172, 173, 175,
176,177,178, 1?9, 180, 183,184,185,186,
187,188,189, 190, 1~1, 192, 193, 195, 196,
198,199,200,202,203,204,206,207,208,
211,212,215,216,218,222,223,224,225,
226, 227, 22.8,2?9, 230, 23~, 233, 234, 235,
236,237,23ª,2~9,24p,241,242,243,244,

245,246,247,248,24~,g50,251,252,253,

254, 256, 257, 258, 299, 260, 261, 262, 264,
267, 2t?8,269,270, 271,273, 278, 280, 281,
283,284, 286, 2f37,288,?9P,292,294,295,
296,297, 298, 2~9, 300, :301.,302,303, 305,
306,~07,~09, 31o,311,~13,314,315,316,

317,318,319,320,321,322,324,325,326,

327,328,329,330,331,332,333,334,336,
337,338,339,340,341,342,343,344,345,
346,347,348,349,351,353,355,356,357,
358,359,360,361,363,364,366,367,368,
369,370,372,373,374,376,377,378,379,
380,381,382,387,388,389,390,391,392,
393,394,395,396,397,400,401,402,403,
404,405,407,408,409,410,411,412,413,
415,416, 4H3, 419, 423, 424, 429, 431, 432,
433,436,437,438,440,441,443,444,445,
446, 447, 449, 451, 453, 455 contra os vo
tos dos Deputados Gervásio Silva, Veda
Crusius, Alce~ Collares, Murilo Zauith, Pau
derney Avelino, Onyx Lorenzoni, José Ro
berto Arruda, Enéas Carneiro e JoãoCam
pos (Relator: Sr. José Pimentel).

Tendo apensadas as PECs nOs 37/99,
179-A/99, 198/00, 288/00, 323/01, 507/02,
550/02.

O SR. PAUDERNEY AVEllNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geddel Vieira Lima) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVEllNO (PFL - AM. Qu
estão de Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V.Exa. não pode iniciar a Ordem do Dia ou a
discussão da matéria que se .encontra na pauta por
que não há, noPlenário nem no painel, o quorum ne
cessário de 257 Srs. Deputados.

Sr. Presidente, passo a ler texto sobre o que é
praxe nesta Casa, segundo decisão acolhida pelo Co
légio de Líder~s quando o Presidente Aécio Neves in
deferiu solicitação do Deputado Professor Luizinho
sobre a matéria.

Dispõe a ementa da Questão de Ordem n° 687,
de S.Exa.:

"Solicita a réconsideração da decisão
da Presidência que encerrou a Ordem do
Dia, em face da inexistência de quorum, fi
cando, por conseqüência, encerrado o regis
tro eletrônico de presença dos Deputados;
alega que a Presidência, mesmo verificando
a inexistência de quorum, deveria ter inicia
do a Ordem do Dia e anunciado o debate
das matérias em discussão".

Responde o Presidente Aécio Neves:

"Indefere a solicitação do Deputado
Professor Luizinho acerca da reconsidera
ção da decisão de encerrar a Ordem do Dia,
em face da inexistência de quorum, e, por



"Art. 227 .
11 - às sessões de deliberação, medi

ante registro eletrônico até o encerramento
da Ordem do Dia ou, se não estiver funcio
nando o sistema, pelas listas de presença
em Plenárío;"

Ora, o sistema eletrônico está funcionando.
Neste caso, o art. 227 exige o registro do compare
cimento efetivo dos Srs. Deputados à Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
cebo o aditamento da questão de ordem, mas quero
sugerir a VExa. procedimento regimental mais com
patível com o que pretende.

VExa. apresentou requerimento de adiamento
de discussão. O Regimento Interno dá suporte para
que a discussão continue normalmente, sem nenhum
prejuízo. Então, solicito a V.Exa. que apresente reque
rimento de retirada da matéria de pauta. Assim que

O Sr. Geddel Vieira Lima, 1° Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.
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conseqüência, encerrar o registro eletrônico plenário para que possamos de imediato iniciar a
de presença dos Deputados; informa que o Ordem do Dia.
Parlamentar teria razão em seu pleito se a A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,
Presidência estivesse apenas aguardando o peço a palavra pela ordem.
quorum para começar a discussão das ma- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
térias, o que não é o caso, já que a Ordem VExa. a palavra.
do Dia tem que se iniciar por uma votação, A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB _ BA. Pela
devido a apresentação de requerimento de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
retirada do primeiro item da pauta, Medida Presidente da CUT e os dirigentes nacionais das enti-
Provisória n° 09, de 2001 ( ..)" dades que representam os servidores encontram-se

barrados no Anexo IV e impedidos de entrar na Casa.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

pedir à Segurança que permita o acesso do Presidente
da CUT às dependências da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Indefiro a questão de ordem levantada pelo Deputado
Pauderney Avelino com base no Regimento Interno e
na nossa recente prática.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos dar início à discussão.

Assim que houver o quorum necessário para
deliberação, interromperemos a discussão e imedia
tamente colocaremos em votação o requerimento de
VExa. de adiamento da discussão.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra para aditar a questão de ordem.

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

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o inciso 11 do art. 227 do Regimento Interno es
tabelece:

Sr. Presidente, há inúmeros requerimentos so
bre a Mesa que versam sobre o adiamento da maté
ria. Portanto, VExa. não pode dar início à discussão.
O assunto foi tratado no dia 2 de abril de 2002, confor
me a referida Questão de Ordem nO 687. Além disso,
há outras, também do Deputado Professor Luizinho,
que se referem à mesma situação: a Questão de
Ordem n° 629, de 28 de novembro de 2001 , e a Ques
tão de Ordem n° 700, de 9 de abril de 2002.

Portanto, já é praxe nesta Casa.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a decisão tomada pelo Presi
dente em exercício antes da chegada de V.Exa. tem
estrito amparo regimental. O art. 82, § 3°, do Regi
mento Interno, é claríssimo ao dispor que, diante da
ausência de quorum, pode-se perfeitamente iniciar a
discussão de matéria.

Aliás, gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que,
há aproximadamente 2 semanas, o Presidente em
exercício Inocêncio Oliveira decidiu exatamente se
gundo a contradita que ora sustento. Há outra decisão
recente de S.Exa. que determinou, diante da ausên
cia de quorum para deliberação, o início da Ordem do
Dia e dos debates. Portanto, há precedente regimen
tal e, segundo me parece, está preclusa a discussão.
Razão pela qual, nos termos da contradita, peço a
VExa. que dê início à discussão.

Aproveito a oportunidade para, em nome da li
derança da bancada do Partido dos Trabalhadores,
solicitar a todos os Deputados que compareçam ao
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atingirmos o quorum necessário o colocaremos em
votação.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - O requerimen
to já se encontra sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então, o requerimento apreciado sobre o adiamento
da discussão está prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos dar início às inscrições para a discussão.

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

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

O SR.. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
tecer uma consideração a VExa. e aos membros da
Mesa Diretora. Estranhei muito o procedimento - se
gundú me informaram, tomado por determinação da
Mesa - em relação ao acesso de populares à Casa.

Tenho audiência com o Senador Maguito Vilela,
à qual pretendia comparecer junto com o Vice-Prefei
to de uma cidade do interior do meu Estado. Entretan
to, ele hão pôde entrar na Casa, mesmo acompanha
do por um Deputado Federal. Isso nunca aconteceu
nos meus três mandatos!

Peço veementemente a V.Exa. que determine à
Segurança daCasa - que é do povo - a liberação da
entrada dessas pessoas que vêm dos mais diversos
cantos do Brasil para discutir os problemas de seus
Municípios.

É inadmissível expor a Câmara dos Deputados
a essa situação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
termino imediatamente que o citado Vice-Prefeito
possa entrar na Casa, na companhia de VExa.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, não
apenas o Vice-Prefeito ou o Presidente da CUT, mas
todas as pessoas que querem participar do processo
de discussão. Não podemos impedir sua entrada na
Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Qual a sugestão de V.Exa.?

O SR. BARBOSA NETO - A minha sugestão é
que VExa. deixe as pessoas que desejam vir à Câma
ra dos Deputadús participarem das reuniões que qui
serem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está indeferida a sllgestão de V.Exa. O acesso à Câ
mara será restrito e tem como base estritamente a
questão da segurança e do espaço físico.

No caso do referido Vice-Prefeito e de outras
pessoas que vão participar de atividades determina
das, todas terão pleno acesso à Câmara dos Deputa
dos, se identificadas.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavrapela ordem.

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

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, faço
uma indagação.

Marcamos, com muita antecedência, audiência
pública para hoje na Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, sobre áreas conta
minadas no Brasil. Pessoas de diversas partes do
País para cá se dirigiram, com a intenção de se mani
festar sobre o problema.

Não sabemos como proceder para receber to
dos os convidados para aquela audiência. Não sabía
mos que ela iria coincidir com a votação de hoje, e in
vestimús muito em preparativos de viagem etc.

Que procedimento a Mesa aconselha?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Fernando Gabeira, sugiro a VExa. que faça a
relação das pessoas convidadas para a audiência pú
blica na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias. Se elas se identificarem, pode
rão participar dú evento.

O SR. FERNANDO GABEIRA -Inclusive os as
sistentes? Há mais de 100 pessoas. Se eu fizer a lista,
ela ficará restrita à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
evento será no plenário?

O SR. FERNANDO GABEIRA - Não, será na
Sala das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
melhor caminho, Deputado Fernando Gabeira, é fa
zer a relação das pessoas que vão participar. Elas te
rão acesso à Gúmissãopara suas respectivas apre
sentações.

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

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

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa. disse que o requerimento de adiamento de vo
tação, assinado por mim, está prejudicado.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Eu disse que indeferi a questão de ordem de
VExa. Não há problema algum com o requerimento.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - VExa. não o
considerou prejudicado?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não.

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

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém demos entrada a requerimento de adiamento da
discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
requerimento está na Mesa e será apreciado no mo
mento oportuno.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
pedimos o adiamento da discussão. Portanto, ela não
pode ter início.

Permita-me indagar a VExa.: como se vai iniciar
a discussão antes da apreciação do requerimento de
adiamento? Ele tem de ser apreciado antes. Uma vez
iniciada a discussão, não faz mais sentido. Não se
pode apreciar requerimento de adiamento da discus
são após ela ter sido iniciada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma reclamação.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Re
clamação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sou Relator de projeto sobre a regulamentação do
curso de optometria no Brasil. Estava convocada para
hoje reunião na Comissão que examina o assunto,
previamente autorizada pelo Departamento de Co
missões. Pessoas vieram de todo o País para a reu
nião - repito, previamente autorizada pelo Departa
mento de Comissões -, mas não estão conseguindo
acesso à Casa, porque a Segurança não quer dei
xá-las adentrar a Sala das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr.
Deputado, vou responder à reclamação de V Exa. e
aproveito para me dirigir a todos os Deputados que
têm atividades marcadas para hoje. A Segurança está
agindo com absoluta correção. O acesso à Casa está
realmente restrito.

Estamos distribuindo senhas proporcionalmen
te aos partidos. Além disso, distribuiremos até 30 se
nhas às entidades nacionais que já estão se inscre-
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vendo para tal. As pessoas credenciadas pelos parti
dos e pelas entidades nacionais terão acesso à Casa.
Quanto a outros eventos que os Srs. Deputados este
jam promovendo, S.Exas. são absolutamente respon
sáveis por eles.

Então, Deputado Arnaldo Faria de Sá, faça a re
lação das pessoas que vão participar da citada reu
nião, entregue-a à chefia da Comissão e elas poderão
entrar na Casa.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nos termos regimentais, solicito a VExa. que consig
ne a presença dos nobres Deputados Pauderney
Avelino e Arnaldo Faria de Sá, que fizeram uso da pa
lavra e, portanto, devem ter a presença computada.

Por outro lado, Sr. Presidente, como já teve iní
cio a Ordem do Dia e ainda há Comissões em funcio
namento, peço a VExa. que faça soar as campainhas
e determine imediatamente a paralisação dessas reu
niões, a fim de que possamos dar seqüência à vota
ção em plenário.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, vou formular questão de ordem pausadamente,
porque o tumulto é grande no plenário e maior na
Mesa.

Cito o dispositivo regimental da preferência:

"Art. 159. Denomina-se preferência a
primazia na discussão, ou na votação, de
uma proposição sobre outra, ou outras".

Quanto a requerimentos, estabelece o § 4°, inci
sos I e seguintes, do citado artigo:

"§ 4° Entre os requerimentos haverá a
seguinte procedência:

I - o requerimento sobre proposição
em Ordem do Dia terá votação preferencial,
antes de iniciar-se a discussão ou votação
da matéria a que se refira;"

Sr. Presidente, V.Exa. quer dar início à discus
são, o que é absolutamente anti-regimental quando
há requerimento de adiamento. Não quero obstruir a
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votação nem criar problemas para o seguimento ~ O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Ordem do Dia, mas apenas cumprir o Regimento. E Obrigado, Deputada. Vou buscar informações sobre o
esta a questão de ordem que submeto a V.Exa. ocorrido.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi-
putado José Thomaz Nonô, primeiro, dou a V.Exa. dente, peço a palavra para uma reclamação.
uma resposta de caráter geral: o Regimento será tran- O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
quilamente respeitado e cumprido. V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Tenho certeza A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoS - AM.
disso. Reclamação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sei dente, aguardei, com muita paciência, que VExa. me
que esta é a opinião de VExa. Pode ter segurança de concedesse a palavra, e agora peço a VExa. um pou-
que a Mesa também agirá com absoluto respaldo no co de paciência para me ouvir.
Regimento. A Deputada Alice Portugal e vários outros Parla-

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Só tenho medo mentares fizeram inúmeras reclamações sobre a difi-
da tradição, Excelência. culdade que estamos tendo para adentrar a Câmara

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- dos Deputados e para andar aqui dentro.
putado José Thomaz Nonô, VExa. teria absoluta ra- Acabo de ser barrada na esteira do Anexo 1\1, e
zão se tivéssemos número para deliberar. Não esta- imagino não ter sido esse oprocedimento determinado
mos na fase de deliberação, mas de discussão. Para à Segurança da Casa.. Quando me identifiquei corno
iniciar-se a discussão, há respaldo e número regi- Parlamentar, ainda recebia resposta de que não estava
mental. usando o button.. Creio que não neceSsito usá-lo de

Assim, indefiro a sua questão de ordem e vamos acordo com os crtlérios que a Casa estabeleça.
dar início à discussão da matéria. Sr. Presidente, primeiro,quero fazer esta reclama-

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, ção e, em segundo lugar, dit:era V.Exa. que estou cons-
peço i'l palavra para lima reclamação. trangida com o que está ac?ntecendo em volta da Câ-

O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem mara, cercada por cercas e tapumes. Estou há mais de
VExa..a palavra. 4 anos neste POder e nunca vi nada semelhante.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoS - SA. Re- Por isso, expressomirlha indignação com o fato e
clamação. Semrevisão da oradora.) - Sr. Presidente, faço um pedido extremamente sincero a VExa. para
de maneira muito tranqüila, V.Exa. recebeu ontem os que reveja essa.posição. Não há um númerÇ> tão grande
~:~r:gb~b~~~es das entidades nacionais dos servido- de servidores públicos em~rasma que justifique esse

VExa. informou, há poucos minutos, a liberação sitiamento promovidona C~rnara dos Deputados.
. d'd d Antes deser Parlamentar, Sr. Presid?nte, sou ci-

~~ ~~i::.~~ Th~~~g~~~g~ih~d~re:~sas entl a es e dadã brasileira e sindicalista. Acho que não devería
mos tratar os trabalhadores públicos e os sindicalistas

Q SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu brasileiros com tamanho desrespeito, como esta
não disso isso, Deputada. V.Exa. está me atribuindo Casa faz hoje.
Uma afirmação que não fiz. MUito obrigada.

Repetirei o que foi acertado ontem: primeiro, O SR. BABÁ _ Sr. Presidente, peço a palavra
que distribuiríamos senhas proporcionalmente aos para fazer uma. reclamação.
partidos; segundo, que distribuiríamos até o limite de
30 senhas às entidades nacionais. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

A SRA. ALICE PORTUGAL - Gostaria de finali- VExa. a palavra.
zar minha reclamação. Há 11 entidades nacionais. Só O SR. BABA (PT - PA. Reclamação. Sem revi-
entraram representantes de 5 delas, além do Presi- são do orador.) - Sr. Presidente, hoje pela manhã fi-
dente daCUt, para conv~rsarcom o Líder do Gover- quei surpreso ao ver o sitiamento do Congresso Naci-
no. Os demais encontram-se barrados na esteira do onal, e estou aqui para reclamar contra o muro insta-
Anexo IV. lado ao redor da Casa.

Rogo a VExa., Sr. Presidente, que os dirigentes Não poderíamos esperar que num debate tão
das entidades nacionais dos servidores públicos te- sério, que já foi antecipado justamente para evitar a
nham acesso à Casa do povo. marcha dos trabalhadores que chegam amanhã, fos-
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se instalado um muro da vergonha no Congresso Na
cional.

Sr. Presidente, muito já lutamos contra o Muro
de Berlim e o Muro da Morte, que separa os Estados
Unidos do México, para evitar a entrada dos imigran
tes mexicanos naquele país. Combatemos também o
muro que agora se instala entre Israel e Palestina.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, conclua sua reclamação.

O SR. BABÁ - Já concluirei.
Jamais poderíamos esperar que se instalasse,

no Congresso Nacional, um verdadeiro muro da ver
gonha para impedir a entrada dos servidores, os ver
dadeiros interessados no assunto em debate. E o que
vemos é a solidão do Parlamento brasileiro.

Infelizmente, isto está acontecendo sob a Presi
dência de VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, recebo a reclamação de VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos iniciar a discussão.

O primeiro inscrito para falar contrariamente à
matéria é o Deputado Pauderney Avelino.

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

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

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como vou falar contrariamente à matéria se há reque
rimento solicitando o adiamento da discussão?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. está inscrito. Estamos em discussão. Não se
trata do requerimento que VExa. apresentou.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Mas ele tem
precedência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu
ando houver número regimental, VExa. poderá falar
sobre o requerimento. Mas, agora, VExa. é o primeiro
inscrito para discutir a matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavrà para uma questão de ordem.

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, estamos requerendo a suspensão da discus
são. Agora VExa. começa a discussão e diz que só
pode votar o adiamento quando houver número. Ora,

quando houver, pode não existir mais discussão, por
que ela já se terá dado, Sr. Presidente.

VExa. não pode ignorar o direito que o Plenário
e a Casa têm de suspender a discussão. VExa. está
colocando o carro na frente dos bois. Se estou pedin
do a suspensão da discussão, evidentemente não
posso discutir o requerimento depois que ela tiver
sido encerrada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alberto Goldman, VExa. apresentou requeri
mento de adiamento de discussão. O ônus de ter nú
mero suficiente de Deputados para apreciar a matéria
é do autor do requerimento.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Não existe ônus
para isso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minuto. Posso responder à questão de ordem de
VExa.?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Pode, claro. VExa. manda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
houver número suficiente, o requerimento vai a vota
ção. Não havendo, o Regimento dá suporte para inici
ar a discussão. Então, vamos iniciá-Ia.

O que eu disse a V.Exa., na questão de ordem
anterior, é que, iniciada a discussão, VExa. pedirá o
adiamento, ela será interrompida na hora oportuna e
o requerimento será colocado em votação assim que
se atingir número suficiente. Dessa forma, Deputado
Alberto Goldman, vou indeferir a questão de ordem
de V.Exa pela segunda vez.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
o art. 83 do Regimento Interno diz:

"Art. 83. Presente em Plenário a maio
ria absoluta dos Deputados, mediante verifi
cação de quorum, dar-se-á início à aprecia
ção da pauta, na seguinte ordem:

1- redações finais;
II - requerimentos de urgência;
111 - requerimentos de Comissão sujei

tos à votação;
IV - requerimentos de Deputados de

pendentes de votação imediata;"

Nada pode ser discutido. Nada. Nenhuma deli
beração pode ser tomada; nenhuma apreciação da
pauta, seja matéria, seja requerimento.

VExa. tem razão: como vai votar o requerimen
to? Nem o requerimento nem a matéria podem ser
apreciados.
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o SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o
art. 95, §§ 1° e 2°, do Regimento Interno, explicita o
seguinte no tocahte à questão de ordem:

"Art. 95 .
§ 1° Durante a Ordem do Dia só pode

rá ser levantada questão de ordem atinente
diretamente à matéria que nela figure.

§ 2° Nenhum Deputado pode exceder
o prazo de três minutos para formular ques
tão de ordem, nem falar sobre a mesma
mais de uma vez:'

Não é possível que, depois de VExa. ter toma
do a mesma decisão pela terceira vez, o Deputado
Alberto Goldman queira insistir, de maneira imperti
nente, em questão já vencida. Não é possível! O De
putado Alberto Goldman, pelo que se vê, conhece o
Regimento Interno, mas não pode ultrapassar o di
reito de contestar a decisão de VExa.

Este é o argumento que apresento neste instante.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar

V.Exa. pelas medidas que tomou para que a socieda
de brasileira acompanhe o debate da reforma da Pre
vidência. Instalamos a TV Câmara e a Rádio Câmara
exatamente com o objetivo de dar à população a pos
sibilidade de acompanhar a ação parlamentar.

Não podemos sofrer pressão de setores minori
tários, que tentam nos intimidar no corpo-a-corpo no
Congresso Nacional. Não é possível que, numa dis
cussão dessa gravidade, o Parlamento brasileiro se
mostre vulnerável. É preciso proteger os eleitores que
não podem vir a Brasília.

Sr. Presidente, VExa. está de parabéns.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Alberto Goldman, antes do art. 83 do Regi
mento Interno, que ampara a questão de ordem de
VExa., o art. 82 estabelece os procedimentos para a
Ordem do Dia.

Diz expressamente o § 3° do art. 82 que, quando
inexistir quorum para votação, ou, ainda, se sobrevier
a falta de quorum durante a Ordem do Dia - portanto,
mesmo quando ela já tiver sido iniciada -, o Presiden
te anunciará o debate das matérias em discussão.

O Regimento determina com absoluta transpa
rência, Deputado, que a matéria pode ser discutida.
Dessa forma, indefiro a questão de ordem de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão.

Concedo a palavra ao Deputado Pauderney
Avelino, como primeiro inscrito para falar contraria
mente à matéria.

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, temos um orador na tribuna. Vamos ouvir o
Deputado Pauderney Avelino.

Vou pedir licença ao Plenário para, quando hou
ver um companheiro na tribuna, desligar os microfo
nes de aparte.

O SR. ALBERTO GOLDMAN ,... Sr. Presidente,
oriento a bancada do PSDB a assinalar presença em
plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino, para
falar contra a matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o
meu protesto. Não poderíamos dar início a esta dis
cussão, porque o Regimento não o permite. Mas,
como VExa. decidiU fazê-lo, aqui estou. Madruguei
hoje nesta Casa a fim de me inscrever para discutir
uma reforma que, a meu ver, é danosa aos interesses
brasileiros.

Lembro-me de que, logo que venceu o segundo
turno das eleições, o Presidente Lula, em memorável
festa na Avenida Paulista, comemorava com o Brasil
os mais de 52 milhões de votos da vitória com o slo
gan A esperança venceu o medo.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
neste momento, começamos a apreciar matéria que,
embora encaminhada à Casa pelo Governo do Parti
do dos Trabalhadores, é contrária à sua história e às
suas crenças. O funcionário público está sendo posto
à margem do interesse público, já que a reforma pro
posta tenta única e exclusivamente solucionar um
problema contábil e fiscal do Poder Executivo.

Srs. Deputados, não é satanizando o servidor
público que o Governo vai fazera necessária reforma
da Previdência. Elaprecisa ser mais abrangente e in
cluir o Regime Geral de Previdência Social. O argu
mento de que há déficit neste e no Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos não é verdadeiro. Já
foi provado e comprovado que, no ano passado, o
RG PS registrou déficit de 17 bilhões de reais. O regi-
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me presta assistência à população de baixa renda, in
clusive a rural, a deficientes que não contribuem mas
recebem o benefício. Só as camadas de maior renda
pagam a contribuição.

Não há país com carga tributária mais elevada
que a nossa. Aqui se paga tributo por tudo. Agora, o
Governo quer também tributar, de forma cruel, os ina
tivos - a aposentada e o aposentado, a pensionista e
o pensionista -, que já contribuíram, ao longo da vida,
com uma parcela do salário integral.

Pasmem VExas.: o Governo usa dois pesos e
duas medidas, num sistema assimétrico de justiça, ao
propor para o regime geral o teto de 2.400 reais e ao
subjugar a pensionista, a viúva, ao teto de 1.058 reais.
Isto é cruel. Jamais se poderia pensar que um Presi
dente eleito com o apoio da população e nascido dos
movimentos populares praticaria uma maldade como
essa.

Além disso, desarticulam-se as carreiras exclu
sivas de Estado, porque os juízes, os promotores e os
defensores públicos com certeza vão deixar o serviço
público, que passará a ser de terceira ou quarta cate
goria.

Outro aspecto importante é que, do jeito que
está, o substitutivo do Relator não atende a quem vive
exclusivamente da aposentadoria.

Esta proposta terá graves conseqüências. Se o
Governo insistir em aprová-Ia hoje passando um rolo
compressor sobre a Câmara dos Deputados, isso sig
nifica que fará o mesmo em relação às idéias que his
toricamente defendeu. Tenho em mão várias delas e
ilustro este discurso com voto em separado proferido
pelos Deputados Geraldo Magela, José Dirceu, Wal
dir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Antônio Car
los Biscaia...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado Nilson Mourão.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, evidentemente, não concordamos com a decisão
de VExa., mas todos somos amantes da disciplina. O
PFL quer se solidarizar com VExa. porque entende
que é tarefa do Presidente da Casa, e não é tarefa fá
cil, manter a ordem. Não gostamos de ver a Polícia e
tampouco cercas ao redor da Câmara, mas gosta-

----~-----

mos, antes de tudo, da livre expressão do voto. Da
mesma forma, protestamos, no Governo passado,
contra a atitude incivilizada de exercer pressão direta
sobre os Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Qual é o objeto da questão de ordem de VExa.?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Eu a levantarei
se VExa. tiver a paciência de me ouvir, até para res
paldá-lo, embora saiba que não precisa do respaldo
da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
VExa. e da Oposição, preciso muito.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - VExa. o tem in
tegralmente, mas me dê o prazer de externá-lo. O que
queremos dizer é que, no passado, quando essa
pressão era exercida sobre nós, que hoje fazemos
oposição, protestávamos. Da mesma forma, quando
hoje os sindicatos se voltam contra o PT e demais
partidos da base aliada, VExa. deve manter a ordem.

Quero indagar a VExa., sob a forma de questão
de ordem, o seguinte: entendíamos - e continuamos
entendendo - que o requerimento precederia a dis
cussão, mas VExa. houve por bem determiná-Ia, data
venia, ao arrepio do que dispõe o Regimento Interno.
Como sabemos que há na Mesa requerimentos para
o encerramento da discussão que levam em conta o
cômputo de oradores, pergunto a VExa. se os que es
tão falando agora se incluem na lista. Queremos dis
cutir; quem não quer é o Governo.

Em linguagem popular, é uma colher de chá que
VExa. dá aos Deputados para que discutam a maté
ria antes de apreciado o requerimento? É a questão
de ordem que faço a VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
cebo a questão de ordem de VExa.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO-Sr. Presidente,
V.Exa. não permitiu que eu concluísse a minha inter
venção.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, dei a VExa. um minuto além do tempo regi
mental, mas, como seu discurso normalmente en
grandece a Casa, vou dar-lhe mais um minuto para
que o conclua.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado.

Retomo, então, minha retórica simples, que não
é tão grande quanto a de V.Exa., para dizer que nós,
do PFL, vamos encaminhar contra a matéria. E, pela
forma como está sendo conduzida esta sessão, faço
questão de que o voto em separado a que me referi



11- Voto

I - Relatório

VOTO EM SEPARADO A QUE SE
REFERE O ORADOR

VOTO EM SEPARADO DOS DEPUTADOS
GERALDO MAGELA, JOSÉ DIRCEU, WALDIR
PIRES, MARCELO DEDA, MARCOS ROLlM,

ANTONIO CARLOS BISCAIA E DR. ROSINHA

Através da Mensagem n° 1.542, o Ex:mo Sr. Pre
sidente da República enviou ao Congresso Nacional
a PEC n° 136/99, que dispõe sobre a contribuição
para manutenção de regime de previdência dos servi
dores públicos, dos militares da União e dos militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Altera tal proposição os art. 40, 42 e 142 da
Constituição Federal, de modo a viabilizar a cobrança
dessa contribuição e validar a legislação ordinária
pre-existente, cuja inconstitucionalidade vem de ser
reconhecida pelo STF no julgamento da ADIN contra
a Lei n° 9.783/99. Altera o art. 149, da CE, autorizan
do os entes federativos a cobrarem contribuições
para o custeio de assistência a s~úde, de seus servi
dores, e autoriza a aplicação do art. 145, § 1° do CF
às contribuições para0 custeio de regime de previ
dência de servidores públicos. Finalmente, prevê re
gras de transição, validandoa legislação previamente
existente, relativaaqontribuições de inativos e pensi
onistas,em face desuaincon~titucionalidade.Asse
gura isenção de contribuição, para os servidores fe
derais, sobre.a parcela até H$ t300,00 do provento ou
da pensão.

Compete a esta Comissão pronunciar-se sobre
a admissibilidade da proposição.
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conste do meu discurso, uma vez que pretendemos posta de Emenda Constitucional n° 33/95. Essa Pro-
discutir esta matéria à exaustão. posta de Emenda Constitucional, que acabou por ser

Apresentamos à Mesa requerimentos solicitan- convertida na Emenda Constitucional n° 20/99, teve
do maior prazo para a discussão da proposta, a fim de como Relator, perante a Comissão de Constituição e
que o País possa tomar conhecimento de quão dano- Justiça e de Redação, o ilustre Senhor Deputado Ro-
sa ela é para o serviço público brasileiro e para o drigues Palma.
Estado Nacional. Sua Excelência, ao oferecer parecer sobre a ad-

missibilidade da proposição, a qual antecede a Pro
posta de Emenda Constitucional ora em discussão
neste colegiado, em relação ao seu escopo que é o
de autorizar a contribuição de aposentados e pensio
nistas para0 custeio de aposentadorias no serviço
público, pronunciou-se acerca da inconstitucionalida
de parcial da proposição originada do Poder Executi
vo, oferecendo emendas saneadoras daquelas in
constitucionalidades.

Além dessas, o Plenário desta Comissão apre
ciou requerimentos de destaque, formulados pelos
Deputado Nilson Gibson e Prisco Viana, por meio dos
quais promov~u a supressão de expressões em dis
positivos, também .consideradas inconstitucionais.
Dentre esses dispositivos, constavam aqueles que,
na proposição original, visavam permitir que o custeio
dos benefícios do regime previdenciário referido no
art. 40 da CF. fosse "feito mediante contribuições dos
servidores públicos ativos e inativos, bem como dos
pensionistas edo respectivo ente estatal". A Emenda
nO 06da CCJR, saneadora, então adotada, suprimia a
expressão "e inativos, vemcomo dos pensionistas" do
§ 1° do art. 40 da CF, então em discussão heste Cole
giado.

Reconheceu a CCJR que as expressões então
suprimidas mostravam inconformidade com o princi
pio constitucional da vedação à ofensa ao princípio do
direito adquirido, consubstanciado no art. 5°, inciso
XXXVI, tendo o Pareceraprovado por esta Comissão
considerado que "o poder de emenda não terá o con
dão de tomar insubsistente, mercê de tecnicismo re
dacional~ casos ou situações amparados por regra
substantiva que a Assembléia Nacional Constituinte
erigiucorno imutável, a chamada cláusula pétrea, que
estende sua proteção à esfera dos direitos e garanti
as individUais". Com esse entendimento, foram supri
midas todas as expressões, constantes da proposi
ção, original, que afastavam ou prejudicavam a invo
cação dos dir~itosadquiridos, substituindo-os por ex
pressaprevisão de que seria assegurada aobservân
cia desses direitos. É o que esta Comissão resolveu
ap. adotar a Emenda n° 2, que integrl:l o Parecer à
PEC n° 33/95, aprovada em sessãode 02 de maio de
1995.

o conteúdo da proposição em tela não é inédito
nesta Comissão. A matéria, complexa do ponto de
vista juríidico-constitucional, já foi objeto de aprecia
ção anteriormente.

No que se refere ao seu escopo principal, foi a
matéria apreciada no curso da tramitação da Propos
ta de Emenda Constitucional n° 21, de 1995, que,
desmembrada por esta Comissão, deu origem à Pro-
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Além disso, a deliberação do Plenário, ao apro
var destaque contrário à previsão da cobrança de
contribuição de inativos e pensionistas, consubstanci
ada no § 1° do art. 40 proposto pela PEC n° 33/95, foi
no sentido de que tal cobrança é inconstitucional, não
podendo ser estabelecida por meio do poderconstitu
inte derivado. Em voto em separado oferecido a este
colegiado, o Deputado Nilson Gibson sustentava a
tese então vencedora de que

"pensionistas e aposentados, consoan
te pacífico entendimento da doutrina e da
jurisprudência, já tiveram suas contas en
cerradas com a Administração, na situação
de credores, exclusivamente.

Impor novas regras, estabelecendo
descontos sobre proventos e pensões, é
atentar contra o principio da irretroatividade,
estabelecido no art. 5°, inciso XXXVI da Lei
Maior.

É importante observar que o Projeto de
Lei n° 2.474, de 1992, que dispunha sobre as
fontes de custeio da Previdência Social, en
caminhado ao Congresso Nacional, em regi
me de urgência, através da Mensagem n°
17, de 1992, pelo ex-Presidente Fernando
Collor de Meio, e cujo art. 4° intentava onerar
as aposentadorias e pensões em 7% e 3%,
respectivamente, foi rejeitado por esta Co
missão, consoante nosso Parecer de Relator,
por vício de inconstitucionalidade.

Quer o atual Presidente, agora, como
antes quis o ex-presidente referido, onerar os
proventos e pensões dos aposentados e pen
sionistas para custear a Previdência social.

A PEC viola, pois, no particular, o art.
60 § 4°, IV da Constituição, que elege como
cláusula pétrea os direitos e garantias indivi
duais:'

Há, portanto, precedentes desta Comissão que
julgaram, no processo de apreciação da chamada
PEC da Reforma da Previdência, inconstitucionais a
ofensa ao direito adquirido e a instituição de contri
buição a ser cobrada de inativos para o custeio da
seguridade social, notadamente dos servidores pú
blicos.

Tal decisão foi posteriormente ratificada pelo
Plenário da Câmara dos Deputados, quando rejeitou
em fevereiro de 1998 a redação dada ao § 1° do art.
40 da CF, que permitia a cobrança de contribuição de
aposentados e pensionistas com renda superior ao
valor-teto do Regime Geral de Previdência Social,

hoje de R$ 1.255,32. Não autorizou o Plenário a co
brança dessa contribuição, por expressa incompatibi
lidade com o sistema constitucional. A instituição des
sa contribuição, na esfera federal, pela Lei n°
9.783/99, foi rechaçada pelo STF, que não apenas
considerou-a incompatível com o art. 40 da CF, como
também considerou a exação confiscatória, e eivada
por desvio de finalidade, o que fere cláusulas pétreas
erigidas em favor do contribuinte pela Carta de 1988.
O próprio Presidente do STF, Ministro Carlos Velloso,
alertou em 26 de outubro de 1999 que a cobrança
dessa contribuição poderá vir a ser derrubada no STF
se vier a ferir direito adquirido. E, no caso do servidor
público inativado sem que esse requisito fosse consti
tucionalmente exigido poderá a qualquer tempo invo
car o direito à. permanência nessa condição.

A proposta oriunda do Poder Executivo, ora em
apreciação nesta Comissão, contraria esses prejulga
mentos e deliberações, insistindo em matéria já con
siderada inconstitucional. Vejamos.

Propõe a PEC n° 136/99, alteração aos art. 40,
42 e 142 da CF, para introduzir a cobrança de contri
buição de inativos e pensionistas, civis e militares, es
tabelecendo regras diferenciadas aplicáveis à União,
aos Estados eao DF e aos Municípios. Estende aos
aposentados e pensionistas do serviço público a obri
gação, prevista para os ativos, de que deverão contri
buir, observados critérios de equilíbrio financeiro e
atuarial, para a manutenção do regime de previdência
fixado no art. 40 da CF. Determina aos inativos e pen
sionistas a aplicação do regime de previdência contri
butivo, o que é incompatível com a cobrança de con
tribuição de quem já se aposentou ou recebe pensão,
uma vez que se trata de beneficio já adquirido e que
portanto não poderá ser coberto por contribuições fu
turas. Ademais, prevê a possibilidade de cobrança, e
não a obrigatoriedade, o que também é incompatível
com a premissa adotada: ou o regime é contributivo
para os inativos e a contribuição é obrigatória, ou não
o é, e ai não se pode cobrar dos inativos, porque já
contribuíram e estão em gozo do direito adquirido.

Prevê, outrossim, mediante a introdução do § 19
do art. 40, que a contribuição a ser cobrada de ativos,
inativos e pensionistas, poderá ser progressiva, o que
contraria integralmente os fundamentos da decisão
do Supremo Tribunal Federal adotada na ADIN n°
2.010. Nesse julgamento, o STF entendeu que a natu
reza da contribuição previdenciária impede que ela
seja progressiva. Se for progressiva, ela perde a natu
reza de contribuição e passa a ser imposto. E o dispo
sitivo, ao determinar a aplicação do art. 145, § 1° da
CF à contribuição dos servidores, aposentados e
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pensionistas, descaracteriza a natureza do tributo,
atribuindo-lhe outra que não é a sua. E, com isso, abre
novas hipóteses de contestação, a começar a exigên
cia de observância do princípio da anualidade, que,
como já decidiu o Supremo no caso do IPMF, são c1á
sulas pétreas.

E são as cláusulas pétreas da Constituição que
estabelecem que apenas os impostos, pela sua natu
reza de generalidade, podem ser progressivos. As
contribuições, pelo seu caráter sinalagmático, não o
podem.. Como salienta o festejado Professor SACHA
CALMON, a contribuição social do segurado da previ
dência "é sinalagmátíca, epaga justamente para que
o pagante possa aposentar-se. Alcançada a aposen
tadoria cessa a obrigatoriedade de contribuir." (in
Contribuição dos inativos, um bom combate, Correio
Braziliense, 03-02-99, p. 17). Reinstituir ou manter
essa contribuição é impor tributo com efeito de confis
co, o que é vedado pela Constituição, especialmente
quando caracterizado o desvio de finalidade, já reco
nhecido pelo STF na apreciação da inconstitucionali
dadeda Lei n° 9.783/99.

De qualquer maneira, o dilema de se aplicar ou
não a progressividade como forma de aferição da ca
pacidade contributiva somente se apresenta quando
se trata de imposto~ não vinculados. Não há que se
falar em capacidade contributiva em matéria de tribu
tos vinculados, que são decretados em razão de uma
atividade especifica do Estado e não em relação a ca
racterísticas do contribuinte ou de um fato econômico
a ele relacionado.

A contribuição para a previdência é tributo vin
cu�ado ê prestação de benefícios previdenciários.
Não tem qualquer correlação com redistribuição de
renda. Não é redistributivista, e sim retributivista.

São oportuhíssimas as palavras do saudoso
GeraldoAtaliba, em Hipótese de Incidência Tributária,
5° ed., Ed. Malheiros, 1980, pág. 171:

"Pode-se dizer que - da noção finan
ceira de contribuição - é universal o asserto
no sentido de que se trata de um tributo di
ferente do imposto e da taxa e que, por aza
ro lado, de seus princípios informadores,
fica sendo mais importante o que afasta, de
um lado, a capacidade contributiva (salvo a
adoção da h.i. típica e exclusiva de imposto)
e, doutro, a estrita remunerabilidade ou co
mutatividade relativamente à atuação esta
tal (traço típico da tara).

Outro traço· essençial da figura da con
tribuição' que parece ser encampado -pela

universalidade de seu reconhecimento e
pela sua importância; na configuração da
entidade - está na circunstância de relacio
nar-se com zona especial despesa, ou es
pecial vantagem referidas aos seus sujeitos
passivos (contribuintes). Daí as designações
doutrimnárias special asseusment, contribu
to speciale. tributo speciale, etc.

Em outras palavras, se o imposto é in
formado pelo princípio da capacidade contri
butiva e a taxa informada pelo princípio da
remuneração, as contribuições serão infor
madas por principio diverso. Melhor se com
preende isto, quando se considera que é da
própria noção de contribuição - tal como

uniVersalmente entendida - que os su
jeitos passivos serão· pessoas cuja situação
jurídica tenha relação, direta ou indireta,
com uma despesa especial, a ela respeitan
te, ou alguém que receba da ação estatal
um reflexo que possa ser qualificado como
'especial"

A contribuição previdenciária, por natureza, e
vinculada a uma contrapartida. Não tem qualquer
correlação com a capacidade contributiva do segura
do e sim com os benefícios que podem ser auferidos
em retomo. Se os benefícios não são progressivos,
ipso facto se entende que também a contribuição
não o deva seL As aposentadorias e pensões guar
dam paridade com os vencimentos dos agentes pú
blicos em atividade, sendo revistos na mesma data
em que estes se modificam. Não cabe a invocação,
assim, para justificar a contribuição previdenciária
progressiva, do principio leave then as you find them"
posto que não se trata de simplesmente carrear di
nheiro aos cofrespúblicos em proporção à capacida
de contributiva, mas de arrecadar contribuição com fi
nalidade específica, vinculada ao seu fato gerador: o
pagamento de beneficioprevidenciário a segurado do
regime próprio .. de .. previdência do servidor público.
Inexistindo a universalidade, não se terá. como institu
ir, apenas para quem contribui para esse regime, re
gras de tratamento que os diferencie internamente a
ele, em razão daquele princípio, cuja aplicação se
justificaria se fosse o caso da aplicação de imposto
sobre a renda, ou qualquer outro tributo universal, e
por isso compatível com a progressividade.

No caso das contribuições, Sacha Calmon es
clarece que, diferentemente dos impostos, não se in
formam pela capacidade econômica, uma vez que, di
ferentemente dos impostos, têm por fato gerador uma



"Art. 195 ..
11- do trabalhador e dos demais segu

rados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão
concedidas pelo regime geral de previdên
cia social de que trata o art. 201 ;

Instituir-se por meio de emenda contribuição de
inativos e pensionistas do serviço público implicaria,
ainda, em ofensa ao principio da isonomia contido no
"caput" do art. 5° da CF, também cláusula pétrea. A
previsão de isenção até a faixa de renda de R$ 600,00
também agride esse principio, pois se o regime fosse
contributivo como quer o Poder Executivo, essa isen
ção não seria admissível; ademais, a isenção estaria
também ferindo o citado inciso 11 do art. 195, posto
que insuficiente para tratar igualmente os iguais, e de
sigualmente os desiguais. A previsão do art. 3° da
PEC vai na mesma direção, tentando legitimar desi
gualdades contidas em leis ordinárias preexistentes.

Além desses aspectos, que de per si eivam de
inconstitucionalidade, e portanto inadmissibilidade, a
proposição em tela, há que se considerar, ainda, ou
tras inconstitucionalidades, a começar pela redação
do novo § 17 do art. 40. Diz o dispositivo:

"Art. 40 .

"Aqui já não se fala mais em capaci
dade contributiva ou econômica para que o
Estado possa cobrar tributos em favor de to
dos os membros de uma dada sociedade
politicamente organizada.

O discurso prende-se agora à necessi
dade de pessoas. em particular, por isso
que, receberam ou vão receber do Estado
alto que lhes é inerente e pessoal, ressarci
rem-no pelo esforço despendido em razão
delas. Esta situação, especifica, pessoal,
pode ser uma obra pública que só beneficia
os imóveis de certas pessoas (..) ou, ainda,
a garantia de uma situação pessoal (a con
cessão de auxílios por motivos de doença
ou desemprego, a fixação de aposentadori
as por invalidez ou tempo de serviço, a con
cessão de pensões aos dependentes do
contribuinte)." (in Justiça tributária: direitos
do fisco e garantias dos contribuintes nos
atos. da administração e no processo tribu
tário. I Congresso Internacional de Direito
Tributário, 12-15 ago 1998, IBET,p. 774-775)
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prevista atuação do Estado, específica, divisível, pes- social será financiada, dentre outras contribuições so-
soai, imediata ou mediata, em favor do contribuinte, ciais, também pela contribuição
que por exercer atuação especifica em prol do pagan
te, deve ser por ele remunerado ou ressarcido:

Além disso, reza o § 5° do art. 195 que "ne
nhum beneficio ou serviço da seguridade social po
derá ser criado, majorado ou estendido sem a cor
respondente fonte de custeio totaL" A correspondên
cia custo-beneficio apresenta dupla face. Por um
lado, limita a concessão de benefícios sem a prévia
instituição das contribuições necessárias ou das fon
tes de custeio suficientes; por outro, impõe limitação
ao aumento de contribuições sem causa eficiente,
vale dizer, sem correlação com os benefícios.

Essas limitações têm perfeita e imediata aplica
ção quando são fixadas alíquotas progressivas para
contribuições previdenciárias. Evidencia-se, nestes
casos, o rompimento da relação custo-benefício, pois
os benefícios não são progressivos, mas proporcio
nais à remuneração do agente público. Claramente
importam em desvirtuamento da natureza da contri
buição social, que passa significar verdadeira tributa
ção adicional sobre a renda, desfigurando a natureza
e a finalidade da exação, com infringência do principio
da isonomia tributária.

Ademais, é importante alertar:para a redação
do art. 195,. 11 da CF, onde consigna que a seguridade

§ 17. Aplica-se o disposto neste artigo
aos aposentados e pensionistas da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, aos quais é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observa
dos critérios que preservem o equilíbrio fi
nanceiro e atuaria!

Trata-se, sem dúvida, de grave incoerência: não
é possível assegurar ao aposentado ou ao pensionis
tas regime de previdência de caráter contributivo, a
menos que se queira dar-lhes direito a nova aposen
tadoria ou pensão, ou seja, direitos derivados daque
les que já exercem, adquiridos em função da nova
contribuição. Isso porque, como é óbvio, aposentados
e pensionistas, já integram o regime de previdência,
como beneficiários - e a própria CF veda o percebi
mento cumulativo de aposentadorias no serviço públi
co, e mesmo de remunerações com aposentadorias,
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas
de acumulação licita na atividade. Além de incoeren
te, é despiciendo e poderá gerar interpretações das
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mais absurdas, o que é mais um argumento para a
sua supressão.

Também o § 18 do art. 40 é teratológico: ao não
prever a contribuição dos ativos - e veja-se que ne
nhum outro dispositivo a contempla expressamente 
dá margem a múltiplas interpretações. Ocaput do art.
40 da CF não prevê a contribuição dos ativos, apenas
refere"se à natureza contributiva do regime. Interpre
tado de forma harmônica comesse § 18, poder-se-á
concluir que a contribuição é feita apenas pelos inati
vos e pensionistas,uma vez quenão há previsão ex
pressa .. da contribuição dos ativos.. Lateramente, a
contribuição dos ativos é referida no § 19, mas a ine
xistência· de referência anterior poderia dar a enten
der que não se exige contribuição dos ativos. Seriam
apenas os inatiVOS e pensionistas os contribuintes?
Por outro lado, também não há referência, no art. 40,
nem em seus novos. parágrafos, à contribuição. do
ente .. estatal, o que também poderá gerar dúvidas
quanto às responsabilidades de .cada ente no custeio
de regimes de previdênoia des~inado$aos servidores
pÚblicoS.Tais imprecisões,tampouco autorizam a ad
missibilidade da proposição.

No tocante à redação dada ao art. 149, em seu
parágrafo único, destacam-se dois objetivos, ambos
inconstitUCIonais. Enqu~nto o primeiro é remeter ao
art. 40 o tratamento da contribuição de aposentados e
pensionistasoo âmbito dos Estados~do DF e dos Mu
nicípios -sem autorizara contribuição dos ativos - fa
cultando a .essElsentes a cobrança de contribuição, o
segu~do propósito é ode conferir aos entes estatais a
capacidade de instituir contribuição cobrada de seus
servidores, logo compulsória, pa.ra custeio, em bene
ficio qest13s,de sistemas de assi~tênciasocial e saú
de. Ora, a CF,emseUart 146, assegura o direito uni
versal á.~aúde.l}oexercera competência que lhe é
outorgada, e instituir pontribuiçãocompulsória e vin
culada paraes$e.direito, ~stará o ente estatal vulne
ra~do o pdnSipio da isonomia,. criando diferenciação
entre.cidadã?s queosistema constitucional não aca
ta. Veja-se as seguintes situações: num determinado
Estado, poderá haver um únicc>.,. sistema de saude,
mas oss~rvidoresestarão obrig~dos a contribuir em
se~arad?parao custeio,em s~u beneficio, deste sis
tema, enqUélntoOs demais cidéldãos não estarão obri
gados a este custeio específico. A medida, que visa
afastar decisãqdo$uprern9Tribunal·Federal adotada
na~D IMe n01~20-BA,.90d(;} foi consicl13rada inconsti
tuciopal .éI·.c?branç~ .compulsória de contribuição de
selYJdorespara.0 custeio de pianos de saúde, esbar
ra todavia na universalidade dodireito à saúde, decor-

rente do principio da isonomia albergado no "caput"
do art. 5°, cláusula pétrea igualmente.

Por fim, o art. 3° da Proposta de Emenda Consti
tucional ofende o principio da separação dos Pode
res, assim como o da autonomia dos entes federati
vos, ao autorizar os Estados, o DF e os Municípios a
instituir, necessariamente por meio de lei que observe
o principio da anterioridade nonagesimal, a mesma
alíquota cobrada dos servidores ativos, ou manter as
alíquotas anteriormente fixadas. Salvo se tal dispositi
vo tivesse como pressuposto a autonomia dos entes
federativos para fixar as alíquotas que julgassem ne
cessárias, trata-se de norma inconstitucional, pois
considera viável a repristinação de leis inconstitucio
nais, revogadas pela Constituição Federal,e com ela
expressamente incompatíveis. Não se trata de pro
posta de emenda que,· como ocorreu no caso da
Emenda Constitucional n° 21/99, que revigorou a le
gislação pretérita, de vaIidadejá esgotada, relativa à
cobrança da CPMF, restituíssevaIidadeanorma com
validade constituciopal,conforme decidiu o STF na
ADIMC n° 2031cDF. As "alíquotas anteriormente fixa
das" aque serefereoart. 3° são fundadas em leis in
constitucionais e portanto irr(;}pristináveis. Somente o
regular processoJegi~lativoordinári9 poderia instituir
alíquotas, ainda assil1lse não fosse .inoonstitucional a
presente proposta de.emenda constitucional.

Acerca da que~tão ora posta,. diz o art. 163 do
Regimento Interno, em seu inciso 11:

"Art. 163. Consideram-se prejudicados:
11 - a discussão oU a votação de qual

quer projeto semelhante a outro considera
do inconstitucional de acordo com o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação;

Por sua vez, diz o art. 164 do Regimento Interno:

Art. 164. O Presidente da Câmara ou
de Comissão, de oficio ou mediante provo
cação de qualquer Deputado, declarará pre
judicada matéria pendente de deliberação:

I - por esta haver perdido a oportuni
dade;

11 - em virtude de prejulgamento pelo
Plenário ou Comissão, em outra deliberação.

§ 1° Em qualquer caso, a declaração
de prejudicialidade. será feita perante a Câ
mara ou Comissão, sendo o despacho publi
cado no Diário Do Congresso Nacional.
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§ 2° Da declaração de prejudicialidade
poderá o Autor da proposição, no prazo de cin
co sessões a partir da publicação do despa
cho, ou imediatamente, na hipótese da pará
grafo subseqüente, interpor recurso ao Plená
rio da Câmara, que deliberar ouvida a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação.

§ 3° Se a prejudicialidade, declarada
no curso de votação, disser respeito a
emenda ou dispositivo de matéria em apre
ciação, o parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação será proferido
oralmente.

§ 4° A proposição dada como prejudi
cada será definitivamente arquivada pelo
Presidente da Câmara:'

Trata-se, inequivocamente, de dispositivos cujo
teor já fora objeto de prejulgamento por esta Comis
são, que entendeu serem inconstitucionais em sua
forma original, tendo inclusive aprovado emendas
saneadoras para afastar tais vícios. E com base
nesse juízo de inconstitucionalidade, determina o
Regimento que sejam afastadas de nova delibera
ção proposições de teor semelhante a outro já con
siderado inconstitucional de acordo com o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.

É claro que insistir na cobrança de contribuição
de inativos e pensionistas fere a Constituição em vi
gor, motivo pelo qual foram aprovadas anteriormente
pela CCJR as emendas citadas à PEC n° 33/95. Não
se trata aqui de mera coincidência, mas de perfeita
identidade, de semelhança de propósito, forma e con
teúdo, nos dispositivos apontados.

E compete, ao Presidente desta Comissão, preli
minarmente e antes que se prossiga na apreciação da
proposição oriunda do Poder Executivo, preservar a au
toridade deste Colegiado, fazendo valer o Regimento e
declarando a prejudicialidade das expressões e disposi
tivos cujo teor fira a Constituição, em virtude de parecer
já anteriormente aprovado, pela inconstitucionalidade
da matéria. Não se alegue, para afastar essa mácula,
haver se dado aquele julgamento em outra legislatura,
pois não se trata de arguição com base no art. 163 inci
so I, mas com base no vício de inconstitucionalidade já
apontado e cujo poder-dever de declaração de prejudi
cialidade decorre do art. 163, inciso 11.

Tais prejudicialidades decorrem, portanto, da
existência de uni prejulgamento desta Comissão, que
rechaçou as inconstitucionalidades apontadas, o que
acarreta a necessária declaração de prejudicialidade
da PEC n° 136/99, in totum. E não assim o reconhe-

cendo a Presidência, de oficio, compete a esse cole
giado manifestar-se pela inadmissibilidade da propo
sição, haja vista a impossibilidade de, por qualquer
meio, afastar-se a inconstitucionalidade pela via de
emenda saneadora dos vícios apontados, que estão
vinculados à sua essência.

Assim, tendo em vista as inconstitucionalidades
que maculam a proposição ora em apreciação por
esta Comissão, nosso voto é pela Inadmissibilidade
dá PEC nO 136/99.

Sala da Comissão, - Deputado Geraldo Magela
- Deputado José Dirceu - Deputado Waldir Pires
Deputado Marcelo Deda - Deputado Marcos Rolim
- Deputado Antonio Carlos Biscaia - Deputado Dr.
Rosinha.

VOTO EM SEPARADO
Deputado Fernando Coruja (PDT/SC)

A proposta de emenda à Constituição em tela é
mais uma tentativa do Governo Federal de introduzir
no texto da Carta Magna, a cobrança, através de lei
ordinária, de contribuição previdenciária dos inativos
e pensionistas do setor público da União, dos Esta
dos, do DF e dos Municípios. Para tanto, prevê a inclu
são dos §§ 17 e 18 ao art. 40 da CF (art. 1°da PEC)

Pmvê, ainda, mediante a inclusão de § 19 ao art.
40 CF que as contribuições sociais a serem cobradas
dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensio
nistas obedecerão aos princípios da progressividade
e da anterioridade de noventa dias.

Estende, ainda, aos militares e pensionistas da
União (membros das Forças Armadas), Estados, DF
e Territórios a obrigatoriedade de contribuir para a
previdência social (alterações propostas ao § 2° do
art. 42 e inciso IX do § 3° do art. 142 da CF).

Altera-se, também, o parágrafo único do art. 149
da CF com o objetivo de autorizar Estados, DF e Mu
nicípios a instituir contribuição para o custeio de siste
ma de saúde e de assistência social. Atualmente, o
custeio de saúde não pode ser feito através de contri
buições compulsórias. Vários Estados tentaram e fo
ram derrotados no STF.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma reclamação.

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

O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Reclamação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, ficamos estarrecidos com a invasão do Congres
so Nacional pelo pelotão de choque da Polícia Militar,
ocorrida na semana passada, e, ao mesmo tempo,
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AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 1

Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 5

PARÁ

AMAPÁ

RORAIMA

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PLPUPSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 9

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 6

Almir Sá PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Suely CamposPP
Total de Roraima: 3
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tristes com o choro de V.Exa. mostrado na televisão e O SR. NILSON MOURÃO - Pois não.
causado pela sensibilidade que lhe é peculiar. Não O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
queremos que essas cenas se repitam. VExa. ainda dispõe de 2 minutos e 43 segundos.

O Congresso Nacional está, nesta manhã, com- Atingido o quorum, vou interrompê-lo para colo-
pletamente cercado pela polícia, que impede o aces- car em votação o requerimento do nobre Deputado
so pacífico dos servidores públicos à Casa. Do lado Onyx Lorenzoni e de outros Deputados do PFL para
de fora encontra-se, por exemplo, o Diretor Parlamen- retirada da proposta de pauta.

tar da ANFIP. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre-
Sr. Presidente, parece que estamos voltando ao sentes os seguintes Srs. Deputados:

regime discricionário contra o qual VExa. tanto lutou.
Registro, constrangido, pelo respeito que tenho à his
tória de V.Exa., o que está acontecendo em Brasília.
O dia 5 de agosto de 2003 ficará marcado na história
da República do Brasil como uma mancha na demo
cracia que nosso povo tanto lutou para conquistar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
cebo a reclamação de VExa.

O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado
Nilson Mourão, que falará a favor da matéria. Com a
permissão do orador, vou desligar os microfones de
aparte.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Plenário apreciará hoje proposta de reforma da Previ
dência enviada à Casa pelo Presidente Lula.

Destaco, inicialmente, um aspecto que conside
ro essencial: a transparência com que a proposta foi
apresentada ao povo brasileiro pelo Presidente Lula,
que a entregou pessoalmente a esta Casa.

A partir de então, foi aberto um diálogo claro e
transparente com todos os setores da sociedade. O Go
verno conversou com os Governadores, responsáveis
por milhões de brasileiros. Em seguida, foram realiza
das mais de 300 audiências públicas nos Estados e na
Comissão •Especial que examinou a matéria. Foram in
corporadas' como fruto desse debate, muitas suges
tões vindas dos mais diferentes segmentos sociais.

Assim, a. matéria está pronta para ser votada.
Sr. Presidente, o substitutivo a.presentado pelo De

putado José Pimentel é representativo do pensamento e
da vontade da maioria do povo brasileiro. Em primeiro lu
gar' faz justiça social, porque garante o cumprimento do
papel do Estado e subsidia ainda as aposentadorias dos
servidores públicos da União, dos Estados, dos Municípi
os e do Regime Geral de Previdência Social. Faz justiça
social porque assegura a sustentabilidade e a continui
dade desse regime. Faz justiça social porque a reforma
tem em vista a realidade brasileira...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Nilson Mourão, um minuto, por favor.

TIm !
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ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
José Unhares PP
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda PSOB
Total de Ceará: 9

PIAuí

B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PSDB
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PMDB
Ricardo Fiuza PP
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMOB
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Claudio Cajado PFL
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
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Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guílherme Menezes PT
Jonival Luca.s Junior PTB
Josias Gomes PT
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Ca.rreira PFL
NelsonPellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS

Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPUPSL
Custódio Mattos PSDB

Dr. Francisco Gonçalves PTB

Eduardo Barbosa PSDB

Fernando Diniz PMDB

Ivo José PT
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL

Lincoln Portela PLPUPSL
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL

Mário Heringer PDT
Odair PT
Osmânio Pereira S. Parto

Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT

Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP

Total de Minas Gerais: 21

EspíRITO SANTO

Feu Rosa S.Part.
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB

Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Neucimar Fraga PlPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Bernardo Ariston PSB
Carlos Nader PFL
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Jandira Feghali PCdoB
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Julio Lopes PP
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio·PT
Miriam Reid PSB
Nelson Bornier PSB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 19

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB

Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB

Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP

Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS

Durval Orlato PT

Edna Macedo PTB

Iara Bernardi PT

IIdeu Araujo PRONA

Jamil Murad PCdoB

João Paulo Cunha PT
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José Eduardo Cardozo PT
Lobbe Neto PSDB
Luciano lica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador limbaldi PSDB
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Maninha PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS
João Grandão PT

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS

Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Dra. Clair PT

Giacobo PLPUPSL
Hermes Parcianello PMDB

José Borba PMDB

José Janene PP
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB

Nelson Meurer PP

Osmar Serraglio PMDB

Paulo Bernardo PT

Selma Schons PT
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT

Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB

João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT

Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB

Serafim Venzon PSDB

Vignatti PT

lonta PP
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT

Ary Vanazzi PT
Eliseu Padilha PMDB
Francisco Appio PP

Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
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José Ivo Sartori PMDS
Kelly Moraes PTS
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Siolchi PMDS
Pastor Reinaldo PTS
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 19

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
painel eletrônico regista a presença de 260 Senho

res Deputados.
Há quorum para deliberar.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Aproveito a oportunidade para responder a questão
de ordem do Deputado José Thomaz Nonô, vigilante
do cumprimento do Regimento Interno. Informo a
S.Exa. que os oradores que usaram da palavra antes
de alcançarmos o número de 257 Srs. Deputados,
evidentemente, serão contados para o encerramento
da discussão.

Entretanto, como este é um tema muito quente,
de cuja discussão toda a Casa quer participar, a Mesa
terá tolerância para conceder a palavra a mais alguns
oradores, para que possamos ter uma representação
mais plural das posições dos Srs. Parlamentares.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Agradeço a
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, a

retirada da PEC n° 40/2003, constante da presente
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 05 de agosto de 2003.
Assinam: Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL; e

Gervásio Silva, Vice-Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Onyx Lorenzoni, informo a V.Exa. que, com
base no Regimento, só falará o autor do requerimento
e um Deputado contra. V.Exa., que o subscreveu junto
com o Deputado Gervásio Silva, vai falar como autor,
e o Deputado Professor Luizinho, contra.

Com a palavra V.Exa.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o objetivo deste re
querimento do PFL é retirar a matéria da pauta desta
sessão extraordinária.

Todos sabemos que há negociações em curso e
um conjunto de reuniões agendadas com o Presiden
te Lula e com os partidos que dão sustentação ao Go
verno nesta Casa.

Portanto, seria razoável retirar a matéria da
Ordem do Dia desta manhã e adiá-Ia para a sessão
ordinária da tarde. Com isso, ganharemos o tempo
necessário para que os últimos entendimentos sejam
feitos e, principalmente, para que a sociedade brasile
ira possa acompanhar a discussão.

Espero que°Governo esteja um pouco mais ilu
minado no que diz respeito à reforma da Previdência
proposta para análise desta Casa. Creio, Sr. Presi
dente, que é chegado o momehto de se fazer uma dis
cussão ampla dos procedimentos adotados pelo Go
verno.

Nunca se viu, na história recente da democracia
brasileira, semelhante processo de atropelo do Parla
mento pelo Poder Executivo. Na Comissão Especial,
ele chegou a usar a força e, numa ação discricionária,
substituiu 12 Parlamentares para poder aprovar um
relatório eivado de inconstitucionalidades, repleto de
maldades e que não encontra apoio e sustentação na
própria base governista.

Tanto é verdade que fui informado, há pouco, de
que há 2 horas foi fechado acordo para a exclusão
das polícias militares do projeto da reforma aprovado
na Comissão Especial. Considero a medida corretís
sima. Ela tem o nosso apoio, porque não é possível
que os 750 mil homens responsáveis pela segurança
de milhões de brasileiros. sejam tratados da forma
como o Relator e o Governo empurraram goela abai
xo, inclusive, da sua bancada de sustentação.

Portanto, oPFL quer, neste momento, dar mais
uma oportunidade para que o bom senso, a razão e o
equilíbrio prevaleçam na negociação. Milhões de ser
vidores públicos aguardam a definição, por exemplo,
da integralidade e da paridade. Da maneira como está
no texto, está confuso. Não há 2 Deputados da base
aliada - nem digo da Oposição - que saibam nos ex
plicar se elas foram efetivamente preservadas.

Outra questão relevante é o subteto nos Esta
dos. A Polícia Civil, os fiscais estaduais, os auditores,
os procuradorês-gerais e os defensores públicos con
tinuam sem sa.berque regra vai valer. O acordo su
postamente feito com o Poder Judiciário não está
confirmado. Nada do que foi feito nos últimos dias
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está reproduzido no texto que temos sobre a mesa
para analisar, discutir e votar.

Portanto, faço um apelo a todos os Deputados
presentes em plenário para que retiremos a matéria
da Ordem do Dia, a fim de que à tarde o Governo nela
faça os ajustes finais. O Deputado Professor Luizinho,
que vai me contraditar dentro de alguns segundos,
sabe do que estou falando: há necessidade de enten
dimento e diálogo entre as categorias de servidores e
a própria base do Governo. Todos estamos vendo
que, até este momento, não dispomos de 308 votos
para aprovar qualquer matéria.

Portanto, o PFL, mais uma vez, dá uma contri
buição ao Governo por meio desse requerimento de
retirada de pauta da PEC n° 40. Assim, ganharemos
algumas horas para alcançar o entendimento, a inter
locução e o diálogo e para sanar as gritantes inconsti
tucionalidades do projeto. A reforma atinge os brasile
iros de maneira perversa e cruel e, na verdade, não
resolve o problema da Previdência, mas apenas am
plia a confusão existente.

O SR. FERNANDO DE FABINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma reclamação.

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

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA.
Reclamação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero apenas comunicar que o SIAFI, que dá infor
mações de que todos precisamos, infelizmente está
fora do ar nesta manhã. Derrubaram o SIAFI, que on
tem funcionava perfeitamente e informava sobre a li
beração de projetos estratégicos para os Estados
brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
cebo a reclamação de V. Exa. Em nome da Câmara
dos Deputados, vou manifestar imediatamente a nos
sa insatisfação. Se for problema técnico, evidente
mente a justificativa virá. Se for problema político, ma
nifestaremos a repulsa da Câmara dos Deputados.

O SR. FERNANDO DE FABINHO - Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem a
palavra o Deputado Onyx para concluir sua exposição.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço a V.Exa. a condescendência.

Concluo solicitando à base aliada e aos repre
sentantes do Governo que concordem em transferir
este debate para a sessão da tarde, a fim de permitir
os entendimentos de última hora que, V.Exas. sabem,

estão sendo feitos. O Brasil está ciente de que está
em curso um processo de entendimento.

Sr. Presidente, solicito a aprovação do requeri
mento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
falar contrariamente ao requerimento, concedo a pala
vra ao Deputado José Eduardo Martins Cardozo.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ouvi atentamente a fundamentação do
nobre autor do requerimento, mas é de todo impor
tante que este Plenário reflita sobre o que está sendo
proposto e sobre a premência dessa decisão.

A sociedade brasileira debate com profundida
de, de norte a sul e de leste a oeste, a reforma da Pre
vidência. Provavelmente, os Srs. Deputados já têm
convicção formada a respeito. É imperativo, portanto,
que não adiemos a decisão. É imperativo que esta
Câmara tenha coragem, e, de peito aberto, nobre De
putado, enfrente a matéria.

Diz V. Exa. que não tenta fazer obstrução. Sr. De
putado, se não é obstrução, por que não enfrentar o
debate? Por que não irmos diretamente aos argu
mentos? A sociedade já se posicionou sobre a ques
tão. A grande maioria é favorável à reforma da Previ
dência, porque quer justiça previdenciária num siste
ma sustentável, para que os servidores e seus depen
dentes possam receber suas aposentadorias e pen
sões.

Portanto, Deputado, por que retirar de pauta a
matéria? Vamos discuti-Ia. Vamos aos argumentos,
às teses, às contraditas. A sociedade brasileira exige
que façamos este debate e que votemos a matéria.

Por isso, conclamo meus pares para que conti
nuem a discussão da matéria e rejeitem o requeri
mento do nobre Deputado, que contraria o grande an
seio da sociedade brasileira de ver decidida essa
questão crucial para o Estado e a sociedade brasilei
ros.

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, in
dago a V.Exa. onde há cópia do relatório, para que
possamos tomar conhecimento das modificações
que estão sendo feitas. Discuti a matéria por meio de



"Art. 192 .
§ 8° Não terão encaminhamento de

votação as eleições; nos requerimentos,
quando cabível, é limitado ao signatário e a
um orador contrário".

Então, V.Exa. tem 1 minuto para orientar a
bancada do PSDB. Alíás, se VEXa. me permite, vou
consultar todas as bancadas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento. Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
O SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota fa
voravelmente ao requerimento...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
retirada.

O SR. EDSON DUARTE - ...pela retirada. Nós
encaminhamos nesse sentido, porque estamos rece
bendo agora o avulso. Gostaríamos de ter oportunida
de para discutir esta importante matéria. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA, Deputado Enéas?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - A favor do requerimento, Sr. Pre
sidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PSB?
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PSB vota contra a
retirada, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
"não".

"Art. 11Z .
§ 1° Os requerimentos previstos neste

artigo não sofrerão discussão, só poderão
ter sua votação encaminhada pelo Autor e
pelos líderes, por cinco minutos cada um
(...)"

É o que pergunto a V.Exa.: se tenho 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Não, Deputado. O § 1° do art. 117 diz que os requeri
mentos previstos não sofrerão discussão, "só pode
rão ter sua votação encaminhada pelo Autor e pelos
Líderes, por cinco minutos, e serão decididos pelo
processo simbólico". A matéria já foi encaminhada.
Agora V.Exa. poderá utilizar...

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Estou pedindo
para encaminhár como Líder, Sr. Presidente.

OSR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Mas
esse requerimento...
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informações que li nos jornais, pois V.Exa. não deter- O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
minou a distribuição do texto. "pelo Autor e pelos Líderes, cinco minutos cada um".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mos votar o requerimento de retirada de pauta. Não.

O SR. PAUDERNEY AVElINO - Sim, mas dis- O SR. ALBERTO GOLDMAN - É o que está es--
cuti matéria que não conheço oficialmente, apenas crito.
por meio dos jornais. Onde está o relatório? O SR. MAURíCIORANDS - Art. 192, § 8°, Sr.

O SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, os Presidente.
avulsos estão aqui, à disposição de todos. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE·(J6ão Paulo Cunha) - De- Obrigado, Deputado Maurício Rands.
putado. Pauderney Avelino, já que V.Exa. não teve Diz o § 8° do art. 192:
acesso aos avulsos, vou providenciar para que eles
sejam distribuídos aos Srs. Deputados.

OSA. ALBERTO GOLDMAN -Sr. Presidente,
peço a palavra para umaquestão de ordem.

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nostermos doart. 117, § 1°, os Líderes podem
encaminhar por f) minutos cada um, não é isso?

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Albert(). Goldman, o encaminhamento para o
tipo de re9uerimento apresentado já foi feito. O autor
fez um encaminhamento e houve outro contrário.
V.Exa. pode usar a palavra, neste momento, para ori
entar a bancada.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Então, dirijo, pri
meiro, uma questão de ordem a V.Exa.

O art. 117, que tratade requerimentos sujeitos a
deliberaçaodo Plenário, diz no seu § 1°:
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Como vota o PL?
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Partido Libe
rai vota contra a retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.

Como vota o PP?

O SR. ZÉ LIMA (PP-PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Obrigado, Deputado.

Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PSDB?
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
nossa posição é favorável à retirada da matéria neste
momento, para que possamos ter acesso à mudança
que está sendo feita.

V.Exa. sabe, melhor do que nós, que não somos
partícipes da base do Governo e não estamos discu
tindo esta matéria. Fizemos uma série de sugestões
ao Relator, Deputado José Pimentel, e agora esta
mos esperando as respostas. Além de nós, outros
também as fizeram. Já é sabido, até porque os meios
de comunicação estão dando conta disto, que deverá
haver mudanças naquilo que foi aprovado pela Co
missão. Como é possível discutir uma matéria se ela
está em processo de modificação e se todos estamos
convictos de que haverá mudança no texto aprovado
pela Comissão? A discussão só pode ser feita com
base no texto que virá ao Plenário.

Portanto, Sr. Presidente, é natural que esteja
mos solicitando a retirada da matéria, a fim de que, re
cebido o novo texto, possamos dar continuidade à dis
cussão.

Votamos a favor da retirada da matéria, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
"sim".

Como vota o PMDB?
O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diante
da exigüidade do tempo para que se avalie o conteú
do da proposta, o PMDB também encaminha favora
velmente à retirada, a fim de que nos debrucemos so
bre matéria tão grave para o País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL, Deputado Onyx Lorenzoni?

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, segun-

do manifestação da nossa bancada, os avulsos que
temos não valem mais. Portanto, temos de aguardar
até o início da tarde, pelas negociações do Governo,
que vão mudar tudo o que está neles contido.

Todos esperamos grandes modificações no tex
to da proposta. POr isso, o PFL vota pela retirada da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Maurício Rands?

O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o rela
tório do Deputado José Pimentel, aprovado na Co
missão Especial, foi incluído na Ordem do Dia e está
em discussão. Os colegas que desejam adiá-Ia que
rem subtrair esta oportunidade da Casa. Há uma lon
ga lista de Deputados inscritos. Temos número sufici
ente para iniciar a discussão.

O PT vota contra o adiamento e a manobra obs
trucionista.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Governo, Deputado Professor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
é dia de discussão. Todos me dizem que desejam dis
cutir. Portanto, não há lógica em retirar o projeto da
Ordem do Dia.

O Deputado Aldo Rebelo está reunido com os
outros Líderes da base aliada e todos concordamos
com esse encaminhamento. S.Exas. estão orientando
seus liderados a votar com o Governo para garantir
que realizemos a discussão até o final.

Portanto, solicito o voto de todos os Srs. Líderes
contra a retirada da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB, Deputado Daniel Almeida?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota contra o requerimento, exatamente para
permitir que a matéria venha a plenário e seja debati
da. Aqueles que querem discuti-Ia devem se inscrever
e se posicionar em plenário.

Por isso, o PCdoB vota contra a aprovação do
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Cláudio Magrão?

O SR. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Contra a retirada, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Neiva Moreira?
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o SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota contra o requerimento, certo de que V.Exa. nos
assegurará tempo suficiente para a discussão que to
dos desejamos fazer sobre a matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada Kelly Moraes, como vota o PTB? (Pausa.)

Deputado Jackson Barreto, como vota o PTB?
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Só

um minuto, Deputado. Vou coletar os votos.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Está faltando a

orientação das bancadas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pri

meiro, a votação é simbólica, Deputado Alberto Gold
man; então, verificamos.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Ainda assim te
mos de levantar a mão para que VExa. nos veja.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pois
é, mas tenho minha orientação aqui. No pedido de ve
rificação, automaticamente o comando vai ao painel.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Pois não, Sr.
Presidente.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota contra o
requerimento, Sr. Presidente.

O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento subscrito pelos Líderes do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, solici

to verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
bancada do PSDB se manterá em obstrução até o
momento em que se obtenha, eventualmente, quo-

rum para votação. Se obtivermos quorum, definire
mos nosso voto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alberto Goldman, aproveito a orientação do
PSDB para informar à Casa que o nosso sistema não
admite que, depois de registrar o voto, seja ele "sim"
ou "não", o Deputado possa retornar para a obstru
ção. Então, se algum Sr. Deputado quiser ficar em
obstrução, não deve votar.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Mas é possível,
depois de estar em obstrução, votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Cla
ro. O contrário é absolutamente possível.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Os Srs. Deputa
dos do PSDB não precisam sequer votar. Estamos
em obstrução.

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. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

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

VExa. a palavra.
O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - O PFL também entra em
obstrução. Peço aos nossos Deputados que não vo
tem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PFL e o PSDBestão em obstrução. A posição do De
putado Alberto Goldman é de que, assim que se atinja
o quorum, S.Exa. orientará a bancada.

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

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

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como Vice-Líder do PMDB, solicito a VExa. que man
de retificar o painel. O PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PMDB altera a orientação de "sim" para "não".

O SR. OSMAR SERRAGLlO - Confirmando, é
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito a todos os Srs. Deputados que venham ao ple
nário, porque estamos em processo de votação.
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o SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - se. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, com certeza, o povo brasileiro
assistirá hoje às maiores incoerências e contradições
do Parlamento brasileiro, pois 513 Deputados, que re
presentam 180 milhões de brasileiros, aprovarão ma
téria que terá reflexos significativos principalmente na
vida do funcionário público.

Sr. Presidente, a Folha de S. Paulo de hoje faz o
mesmo questionamento há pouco levantado por um
colega: por que motivo está impossível acessar o
SIAFI? Diz ainda o jornal: "Planalto promete verba
para ter apoio: 2 bilhões'.

Há poucos dias, a imprensa brasileira noticiava
que com 1 bilhão de reais teria início a reforma agrá
ria.Espero que, diante da difícil situação dos Municí
pios brasileiros, esses 2 bilhões lhes cheguem por in
termédio dos Parlamentares da base aliada, pois cer
tamente trarão reflexos positivos. Fui eleito por 113
mil catarinenses e digo aos Prefeitos dos Municípios
que represento que não posso votar a favor desse
substitutivo em troca de verbas ou paliativos.

O requerimento do Deputado Onyx Lorenzoni é
procedente e oportuno. Duvido que 5% dos Parla
mentares tenham conhecimento profundo do que vão
votar hoje.

Por isso, quero dizer ao nobre colega que levan
tou a questão do SIAFI: não é justo que 513 brasilei
ros, que representam mais de 170 milhões, não te
nham consciência do reflexo do seu voto principal
mente na vida de professores, funcionários e aposen
tados que dedicaram toda sua vida ao serviço público
e ao Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Com a palavra o Deputado José Eduardo Cardozo.
Na seqüência, terão a palavra o Deputado Tarci

sio Zimmermann, a Deputada Luciana Genro, o De
putado Murilo e a Deputada Miriam Reid.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
Pelaordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome da Liderança do PT, solicito aos Deputados
da bancada do Partido dos Trabalhadores que com
pareçam ao plenário para participarem do processo
de votação.
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O SR. TARCISIO ZIMMERMANN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar, como fizeram
tantos outros Parlamentares, meu profundo senti
mento de desalento, dor e tristeza por ver esta Casa
cercada. Quando aqui cheguei hoje de manhã, tive o
meu táxi parado e fui obrigado a me identificar a uma
distância de 15 metros da portaria desta Casa - isso
é algo inacreditável!

Os guardas, as grades, os cadeados não estão
sendo utilizados contra malfeitores, mas contra servi
dores públicos, partícipes do nosso projeto, que hoje
se vêem na triste condição de excluídos desta Casa.

V.Exa., Sr. Presidente, e todos nós fomos prota
gonistas da luta pela democracia, pela liberdade. Afir
mamos que o cidadão precisa ter participação direta
nas decisões nacionais. Não queremos que a cidada
nia do País fique restrita a acompanhar nossos votos
pelo rádio e pela televisão. Queremos a cidadania
presente. Vamos mudar esta situação. Não há motivo
algum para tal constrangimento. Vamos abrir os cade
ados, remover as grades e construir um diálogo que
nos permita manter nossa dignidade e nossa história.

Muito obrigado.
O SR. PAULO DELGADO - O Deputado Tarci

sio Zimmermann não é tão conhecido. É preciso pedir
documento a S.Exa.

A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
somo-me ao apelo do Deputado Tarcisio Zimmer
mann e registro minha indignação frente ao cerco
montado no Congresso Nacional, que impede os ser
vidores públicos de terem acesso às dependências
desta Casa. Tal atitude nos remete aos duros tempos
da ditadura militar, quando a liberdade de expressão
e a participação política eram tolhidas a partir da re
pressão.

Lamentavelmente, estamos assistindo a esses
episódios voltarem a acontecer no Brasil sob o Gover
no do PT, a exemplo do que ocorreu na Comissão
Especial, quando da votação da reforma da Previdên
cia, e no prédio do INSS - a violência e a truculência
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da Polícia Federal usada contra servidores e até con- do brasileiro. Mas o que temos a discutir neste mo-
tra a Senadora Heloísa Helena. mento? A vida dos funcionários que servem à Pátria?

Sr. Presidente, embora não possa me declarar O relatório final ainda não chegou aqui. Nenhum bra-
em obstrução e sem registrar a minha presença em sileiro que serve à Pátria sabe como vai ficar a sua si-
plenário, quero somar-me à tentativa de adiar a vota- tuação. O relatório ainda está no Palácio, o povo está
ção. fora da discussão, e esta.Casa se fecha para ele.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- Hoje, a sociedade não pode participar desse ato da
putada Luciana Genro, ou VExa. registra a presença Câmara dos Deputados, e nós que representamos o
ou V.Exa. para d~ falar, porque é impossível alguém povo não temos mais representatividade, porque ele
ausente usar a palavra. foi excluído da discussão.

A SRA. lUCIANA GENRO -Pois não, Sr. Presi- Sr. Presidente, não podemos excluir o povo bra-
dente, farei o registro de presença. sileiro assim, ainda mais sabendo que o relatório não

Esta Casa faz uma manobra horrorosa e que chegou a esta Casa.
muito nosenvergonha ao promover a votação da ma- A SRA. ZUl.AIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
téria no dia de hoje, sabendo que está prevista para a palavra para uma reclamação.
amanhã umagra.nde manifesta.ção de servidores pu- OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
blicos. VExa. a palavra.

A Direção da Câmara dos Deputados e o Gover- A SRA. ZUlAIÊ COBRA (PSDB - SP. Reclama-
no estão com medo do povo, estão com medo dos ção. Sem revisão daoradora.) - Sr. Presidente, esta-
servidores públicos. Por· isso querem promover a vo - va em meu gabinete assistindo à TV Câmara, e vi que
tação hoje. (Palmas.) não apareceu o nome nemo partido do Deputado da

Estamos indignados, Sr. Presidente, e vamos Oposição que estava na tribuna - no caso, o Deputa-
votara favor do adiamento da discussão, porque que- do Patlderney Avelino. Em seguida, porém, falou o
remos apoiar a reivindicação não do PFL, mas dos Deplltado JOsé Eduardo Cardozo, e apareceram seu
grevistas, a firn de que esta votação seja adiada. (Pal- nome e partido.
mas.) Por que não registral'n o nome e o partido do

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs. Parlamentar do PFL e do PSDB? Está acontecendo
Deputados, há uma ordem de inscrição: Deputada Mi- alguma coisa. muita estranha nesta Casa. (Palmas.)
riam Reid, Deputado Moroni Torgan, Deputado Arnal- Estou preocupada e gostaria que VExa., com a sua
do Faria de Sá, Deputado Chico Alencar, Deputado sabedoria, resolvesse a questão.
Zé Geraldo e Deputado João Magno. Era o que Unha a diZer, Sr. Presidente.

Antes, porém, pela ordem, concedo a palavra ao O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Deputado Enéas. reclamação dEl.V.Exa.procede. Vou buscar informa-

o SR.EI'JÉAS (PRQNA-SP. Pela ordem. Sem ções no departal'nento técnico quanto à razão do fato,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA está pois não há nenhuma orientação da Presidência nes-
em obstrução. se sentido.

O SR. MURllO ZAUITH - Sr. Presidente, peço A SRA. ZUlAIÊ COBRA - Tenho certeza disso,
a palavra pelaordem. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va-
VExa. apalavrél. mos, portanto, garantir que o nome das Sras. e dos

O. SR. MURllO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem. Srs. Deputados conste do painel durante os encami-
Sem revi~ão doorador.) - Sr. Presidente, quero regis- nhamentos davotação.
trar minhainclignação ante o que está acontecendo A SRA. ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada, Sr.
hoje.no Parlamento brasileiro. V Exa. pôs a matéria Presidehte.
em discussão, quando o próprio Vice-Líder do Gover- OSR. PAUDERNEY AVElINO - Sr. Presidente,
no diz quenãohá consenso, que o relatório não está peço apalavraparauma questão de ordem.
totalmente pronto e que a base do Governo ainda o O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
está piscutindono Palácio. Então, o que temos a dis- Antes de conceder apalavra ao Deputado Pauderney
cutir, Sr. Presidente? Avelino pata uma questão de ordem, informo aos

Esta GélSél vai discutir e votar peça das mais im- companheiros e ~ompanheiras que pediram a palavra
portabtes desta Legislatura, porque modifica o Esta- e estão relacionados que, quando se completar o
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quorum de 257 Sras. e Srs. Deputados, encerraremos
a votação. Faço o comunicado para que, depois, não
vejam nisso alguma atitude arbitrária do Presidente.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, minha questão de ordem prende-se exatamen
te à decisão tomada por VExa. no início desta ses
são, quando ainda não havia quorum para se colocar
a matéria em discussão ou em votação. Decidiu
VExa. que os requerimentos de adiamento de vota
ção sobre a mesa estavam prejudicados por falta de
quorum.

Pedi novamente a palavra para reclamar, e
VExa. disse que não havia prejudicialidade nos re
querimentos. Agora, o Secretário-Geral da Mesa, Dr.
Mozart Vianna, diz que os requerimentos estão preju
dicados.

Entre eles há um requerimento de preferência
de votação para emenda substitutiva global de minha
autoria.

Diz o art. 163 do Regimento Interno:

"Art. 163. Consideram-se prejudicados:
I - a discussão ou a votação de qual

quer projeto idêntico a outro que já tenha
sido aprovado ou rejeitado na mesma ses
são legislativa, ou transformado em diploma
legal;"

Se não havia quorum para deliberar, não po
dem estar prejudicados os nossos requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
responder à questão de ordem de VExa.

Primeiro, o requerimento de preferência, no mo
mento oportuno, será apreciado. O único requerimen
to prejudicado foi o de adiamento de discussão, por
que não havia número suficiente para apreciá-lo.

Deputado Pauderney Avelino, peço atenção a
VExa. O requerimento que estamos votando aqui é
para a retirada de pauta. Se o Plenário optar pela reti
rada do projeto da pauta, automaticamente o que foi
apresentado por VExa. estará contemplado. Do con
trário, se o Plenário rejeitar a proposta de retirada de
pauta, automaticamente o requerimento de adiamen
to também estará rejeitado.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

A SRA. MIRIAM REID (PSB - RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero con
vidá-lo para fazer uma reflexão.

Desde criança aprendi que a pressa é inimiga
da perfeição.

Neste momento, aqui estou para conclamar os
Deputados desta Casa a refletirem sobre o fato de
que há uma negociação em curso e sobre a finalidade
dessa discussão. Vamos atropelar o processo de ne
gociação, ou esse diálogo é uma farsa?

Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que enquanto
houver um cerco a esta Casa, estaremos numa situa
ção de constrangimento que nos impede de votar.

A manobra a que estamos assistindo envergo
nha a Casa. É um atentado à democracia o que está
acontecendo hoje neste Parlamento. Estou aqui há
mais de 5 anos e nunca havia visto atitude como esta.

Deixo, portanto, registrado que não temos con
dições de votar sob esse cerco e, muito menos, de
travar uma discussão.

Para concluir, Sr. Presidente, ressalto que não
podemos nos sujeitar, de forma nenhuma, a tal situa
ção, porque é um golpe não somente contra o funcio
nalismo deste País, mas, acima de tudo, contra os
princípios democráticos que deveriam reger o Parla
mento Brasileiro. (Tumulto nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
dar uma informação para o conjunto do Plenário, por
que muitas vezes cometemos o erro de querer ser
mais realista do que o rei.

Ontem fiz mais uma reunião com todas as enti
dades dos servidores. Havia aproximadamente 50 ou
60 pessoas presentes, além dos Deputados Pauder
ney Avelino, Luciano Zica, Alice Portugal e outros. Te
nho realizado reuniões periódicas com os servidores,
como fiz na semana retrasada e há mais de um mês.

Informei, então, a todas as entidades e aos ser
vidores como seria o funcionamento da Casa hoje.
Disse-lhes, primeiro, que o acesso às dependências
da Câmara seria restrito; segundo, que seriam distri
buídas senhas em número proporcional aos mem
bros dos partidos e, posteriormente, até 30 senhas às
entidades nacionais; terceiro, que a segurança inter
na seria feita pelo corpo de seguranças da Casa, com
restrição de acesso a vários corredores e entradas;
quarto, que a segurança externa seria feita pela Polí
cia Militar do Distrito Federal.

Solicitei ao Comando da Polícia o maior cuidado
para que a manifestação transcorresse de forma pa
cífica e tranqüila, de tal modo que o Parlamento pu
desse receber a mensagem dos servidores contra a
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reforma da Previdência, e fosse garantido a esta aqui: barreiras e grades por todos os lados, policiais
Casa, representante da sociedade brasileira, o direito parando os táxis que traziam Parlamentares e pedin-
de funcionar e também manifestar sua opinião livre- do documentos aos motoristas - uma situação extre-
mente. Isso foi dito exatamente nestes termos aos mamente vexatória, o que lamento. Isso aconteceu
servidores e às entidades representativas que estive- comigo. Coitado do taxista que me trouxe hoje à Câ-
ram ontem aqui. mara! Ele foi parado e teve o carro fiscalizado, como

Não quero polemizar mais sobre o assunto. se estivesse transportando alguém suspeito. Aliás,
Espero quetenhamos um dia tranqüilo- e, com certe- acredito que, para esta Casa, hoje Deputado é suspe-
za, nós o teremos, porque a manifestação estará as- ito mesmo.
segurada, assim como o funcionamento do Pélrla- É lamentável o que está acontecendo em todas
mento. as entradas da Câmara dos Deputados! Há várias

É a comunicação que a Presidência tinha afa- pessoas tentando entrar para acompanhar a discus-
zero (Palmas.) são que se trava no plenário, mas o seu acesso à

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, Casa está sendo impedido.
peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente, veja o mais paradoxal que pode

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem acontecer: estamos iniciando a discussão da reforma
VExa. a palavra. da Previdência, e oRelator não se encontra na Casa.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or- Repito: o Deputado José Pimentel não está na Casa.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e E S.Exa. tinha de acompanhar a discussão. Como po-
Srs. Parlamentares, estou bastante decepcionado demos fazer a discussão se o Relator não está pre-
com a situação em que nos encontramos. sente? Talvez alguma barreira o tenha impedido de

Quando se trata de algo bom, o povo sai às ruas entrar na Casa.
para comemorar. Até o momento, porém, só vi o povo Este é o meu protesto: estamos discutindo a
sair às ruas para posicionar-se contra esta reforma. matéria sem a presença do Relator.

Estamos nos ajoelhando perante os banqueiros. O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
É possível perceber que os banqueiros fazem o povo peço a palavrapela ordem.
brasileiro refém. Dizem eles: "Se a reforma não sair O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
terça-feira, vamos aumentaro dólar. Se a reforma não V.Exa. a palavra.
sair terça-feira, vamos aumentar tudd'. O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or-

Repito, Sr. Presidente: estamos nos ajoelhando demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
perante os banqueiros. Estamos com medo deles. E, o encerramento da votação.
com essas reformas, estamos entregando o País em O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
suas mãos. Oportunamente, Deputado.

É preciso dizer a verdade: foi a intimidação de- O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
les, publicada em todos os jornais do País, a causa- a palavrapela.ordem.
dora de toda essa pressa que estamos tendo hoje. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Não podemos continuar dizendo amém aos VExa. a palavra.
banqueiros. Será que essa reforma vai ser boa para o O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.
povo? Se fosse, ele estaria feliz e iria às ruas come- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, louvo o es-
morar. Ou será ela boa para os banqueiros? Porque forço de V.Exá na negociação da reforma da Previ-
eles, sim, estão festejando esta pressa, estão feste- dência désd~ que o projeto do Executivo chegou à
jando a ação do rolo compressor. Casa, mas não posso deixar, em nome da minha

Muito obrigado, Sr. Presidente. consciência, e buscando o delicado equilíbrio entre o
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- mandato que recebi da população do meu Estado e

te, peço a palavra pela ordem. as decisões dbpartido e do Governo, de revelar meu
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem profundo constrangimento ante os fatos que estamos

VExa. apalavra. verificando hoje.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP. Enténdo que as restrições de acesso à Câmara

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dos Deputados, embora motivadas pelo bom entendi-
Sras. e Srs. Parlamentares, estou nesta Casa há 5 mento de que devemos ser soberanos nas nossas de-
mandatos e nunca tinha visto o que aconteceu hoje cisões, foram demasiadas. Até as pessoas que queri-
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am ir ao meu gabinete, no Anexo IV, foram impedidas
de entrar na Casa. E as galerias deveriam ser total
mente ocupadas, não com metade ou dois terços da
sua capacidade. O Legislativo, para honrar o slogan
que o qualifica como "o Poder mais perto do povd',
tem de estar sempre aber.to, o que não é ameaça ao
bom funcionamento democrático.

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que fico mui
to incomodado com essa celeridade. Também não
sei, Parlamentar do PT que sou, se avançamos nas
negociações. Não admito concessões, por mais jus
tas que sejam, se é que são, apenas para o andar de
cima do serviço público. Quero saber o que vamos vo
tar aqui e o que estamos discutindo.

O meu temor é o de que haja atropelo. Daí por
que me coloco em abstenção, e o faço até para garan
tir a minha intervenção. Não aceito o fato de não saber
o que estamos votando, de não poder discutir e expor
a nossa posição amanhã, como estava previsto. Por
que o medo, se temos convicção?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada Luciana Genro, VExa., assim como a Deputa
da Miriam Reid, precisa registrar seu voto, porque
usou da palavra.

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

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

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero para
benizar V.Exa. pela decisão de reforçar e qualificar a
segurança neste momento de grande importância
para o País, quando vamos votar, hoje e amanhã, a
reforma da Previdência.

Não podemos deixar que algumas lideranças de
movimentos sociais confundam democracia com ba
gunça' democracia com invasão de prédios públicos.
Não podemos aceitar invasões, nem na Câmara dos
Deputados nem em nenhum outro prédio público do
País, pois sabemos que são tentativas de impedir que
o Governo funcione, e o povo brasileiro não aceita a
paralisia do País. O fato é que a maioria das carava
nas que estão se dirigindo para cá vem com o intuito
de impedir a aprovação da reforma da Previdência.

Sr. Presidente, é preciso deixar bem claro que é
impossível que 20, 30 mil pessoas entrem neste re
cinto. A Casa não comporta tanta gente. Portanto, é
natural que precise de organização. Repito: V.Exa.
está de parabéns por ter qualificado a segurança e
adotado certos procedimentos.

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

O PFL e o PSDB não podem agora engrossar o
gogó em defesa dos servidores públicos, até porque
já foram Governo - o PSDB nos últimos 8 anos.

Pergunto: como está o salário do servidor públi
co do País? É só observar e ver que a reforma é justa,
necessária, socialista. Por isso votarei favoravelmen
te a ela.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

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

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solidari
zo-me com V.Exa. que, neste momento, está sendo
alvo de críticas, certamente de minorias. Respeito os
servidores públicos e os sindicalistas do País, até por
que já fui sindicalista e presidente de sindicato, tenho,
portanto, uma história no movimento sindical.

V.Exa. não impede o direito de ir e vir. A Esplana
da dos Ministérios está inteiramente aberta para as
legítimas manifestações, assim como outras ruas de
Brasília. E VExa. discutiu a questão ontem aberta
mente, a fim de preparar um clima sereno para a vota
ção dessa reforma por que o povo brasileiro espera
há muitos anos. Cento e setenta e cinco milhões de
brasileiros esperam por ela.

Estranha-me muito o discurso apaixonado dos
Deputados Moroni Torgan e Pauderney Avelino. Onde
estiveram S.Exas. nos últimos 30 anos? O PFL quis
reformar a Previdência deste País? Para onde leva
ram o Brasil com as privatizações que desmontaram
o Estado? E quanto às omissões do passado? Agora,
S.Exas. vêm com esse tipo de oposição oportunista,
de última hora. Na verdade, esta obstrução não tem
lógica.

Sr. Presidente, expressamos a V.Exa. nossa
mais ardorosa solidariedade. VExa. demonstra res
ponsabilidade para com a Câmara dos Deputados e
para com a reforma de que o povo brasileiro precisa.
Cento e setenta e cinco milhões de brasileiros, repito,
precisam ver o Brasil sair da paralisia, da omissão do
regime neoliberal, liderado por esses que não querem
ver a reforma ser votada.

O povo brasileiro deseja a reforma da Previdên
cia, e a maioria desta Casa vai aprová-Ia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu
ero informar ao Plenário que, com os registros de pre
sença da Deputada Luciana Genro, do Deputado Mu
rilo Zauith e da Deputada Miriam Reid, já temos um
quorum de 231 Parlamentares.
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Deputado Babá, solicito a VExa. que registre VExa. foi sincero quando chorou ao pedir desculpas.
sua presença antes de usar da palavra. Não gostaria de ver, mais uma vez, a Câmara dos De-

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, já registrei minha putados naquelas condições.
presença. O Movimento Sindical ganhou, na Justiça, auto-

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, rização para que até 50 de seus membros entrassem
peço a palavra pela ordem. nas galerias desta Casa.•. Peço a VExa. que respe~e

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem decisão da Justiça. É desnecessário o excesso de
VExa. a palavra. grades nesta instituição. Se não tivermos cuidado, da-

O SR. ONYX LORENZONI (PFL _ RS. PelaOr- qui a pouco haverá cercas elétricas. Não quero que,
demo Sem revisão do orador.) _ O Deputado Murilo em nome da minha proteção, digam que é preciso

esse excesso de policiamento.Zauith está em obstrução, Sr. Presidente.
O SR. BABÁ - Está em obstrução e tem o direi- Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. BABÁ Sr. Presidente, peço a palavra pela
to de palavra. ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Está certo, Deputado. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, deve VExa. a palavra.
ser garantido o meu direito à obstrução. O SR. BABÁ (PT - PA.Pela ordem. Sem revisão

- . do orador.) __ Sr. Presidente, estou em obstrução
O SR. JOAOFONTES - A bancada radical do neste momento. É lamentável que este debate tenha

PT está em obstru9ão. sido antecipado para hoje, aliás, para este semestre,
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um porque não havia necessidade de se fazer reforma da

minutinho. Corrigindo: o Deputado Murilo Zauith está Previdência para atacar direitos dos trabalhadores.
correto. S.Exa. pode usar a palavra, e a presença das Na verdade, o Presidente Lula deveria ter
Deputadas Luciana Genro e Miriam Reid são compu- mandado para esta, Casa uma verdadeira reforma
tadas. tributária para penalizar os grandes bancos e as

Deputado Babá, VExa. ainda não registrou pre- grandes fortunas, que não pagam impostos. Dessa
sença. forma, S.Exa. teria o integral apoio da bancada do

O SR. BABÁ-Sr. Presidente, estou em obstrução. Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, o Governo
decidiu confrontar-se com os servidores públicos.O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

existe obstrução. Quero ainda dizer ao Deputado Zé Geraldo que
O SR. BABÁ - A obstrução é no painel. esta reforma só é socialista para a alta sociedade, o
A SRA. LUCIANA GENRO _ Sr. Presidente, high society, porque, na verdade, sua aprovação

interessa apenas aos banqueiros e aos grandes
registramos apenas a presença em plenário. É uma sistemas financeiros.

votação. Neste. momento, o Partido dos Trabalhadores
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente, está cometendoum erro histórico: além de antecipar

peço a palavra pela ordem. a votação, está atacando os servidores públicos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem É também lamentável que tenha sido instalado

VExa..a palavra. um muro da vergonha em torno do Câmara dos Depu-
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. tados, para impedira participação e a entrada dos

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- servidores públicos na Casa. Essa nunca foi a pro-
te, eu não vou aqui, como alguns fizeram, agradar posta do PartidO dos Trabalhadores.
VExa., porque tenho consciência do que está aconte- Quero dizer aos membros do PT e aos demais
cendo neste Parlamento. companheiros que muitos Deputados nesta Casa fo-

Sei que ser Governo tem bônus, mas tem ônus ram eleitos cOm o voto dos servidores. Infelizmente,
também. Por isso compreendo a posição do PCdoB hoje, ao votar fEivoravelmente a essa reforma, alguns
no debate da reforma da Previdência. desses Deputados estão virando as costas para os

Quero dizer, Sr. Presidente, da minha insatisfa- servidores para, fica.r de frente para os banqueiros.
ção eda minha intranqüilidade diante do excesso de O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
policiamento na Casa. Assisti, há duas semanas, a peço a palavrapara, uma questão de ordem.
VExa. pedir desculpas ao Parlamento e ao povo bra- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
sileiro pelo incidente que aconteceu. Acredito que VExa. a pala.vra.
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o SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
segundo os arts. 65 e 66 do nosso Regimento Interno,
a sessão ordinária começa daqui a uma hora. Portan
to, peço a VExa. que encerre a votação para que, da
qui a uma hora, tenha início a sessãó ordinária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
cebo a questão de ordem de V Exa, à qual vou res
ponder imediatamente.

O SR. ONYX LORENZONI - Obrigado, Sr. Pre
sidente.

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

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

O SR. RICARDO IZAR (PTS - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 17 anos
estamos lutando pela reforma previdenciária nesta
Casa. Eu não mudei de lado: continuo a favor da refor
ma da Previdência.

Não poderia deixar de fazer uso da palavra nes
te instante, depois de ouvir o pronunciamento de di
versos Parlamentares, para cumprimentar V.Exa, que
está preocupado com a nossa segurança.

Há 15 dias quis entrar na Comissão Especial de
reforma da Previdência, e um grupo de marginais ten e

tou impedir que eu o fizesse. (Apupos no plenário.)
Precisei usar de força e, graças aos seguranças desta
Casa e à Polícia Militar, entrei e votei.

Essa história de dizer que há um muro da vergo
nha lá fora é conversa fiada. VExa., Sr. Presidente,
está preocupado com a segurança e a liberdade dos
Deputados. E queremos liberdade para votar.

Estou há 17 anos neste Casa, repito, e digo uma
coisa: V.Exa. não foi o primeiro a fazer isso. Na
Assembléia Nacional Constituinte, o ex-Deputado
Ulysses Guimarães fez a mesma coisa para preser
var a segurança e a liberdade dos Deputados.

Parabéns a V.Exa, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Obrigado, Deputado.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que é oportuno, neste momento, fazer ...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arlindo Chinaglia, só um minuto.

Agosto de 2003

Informo ao Plenário que, quando um orador esti
ver falando ao microfone depois de chamado nomi
nalmente, desligarei os outros microfones, porque, às
vezes, são captadas algumas conversas paralelas, o
que não é apropriado.

Continua com a palavra o Deputado Arlindo Chi
naglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
inicialmente, quero fazer a distinção do debate de mé
rito e de um aspecto que considero sumamente im
portante - e não poderia furtar-me de dar aqui dois
testemunhos.

Primeiro, fui porta-voz, como outros Parlamen
tares, da reivindicação de várias entidades no sentido
de que houvesse a possibilidade de, democratica
mente, os servidores se fazerem representar na Casa
do povo, a Câmara dos Deputados.

Sou testemunha de que, enquanto os represen
tantes de entidades nacionais esperavam na
ante-sala a audiência com o Presidente, incidentes
aconteceram na porta da Câmara dos Deputados.

VExa., com o indelegável poder de Presidente
desta Casa, realizou ontem reunião com as entidades
representativas dos servidores e comunicou qual se
ria o procedimento adotado para as sessões de hoje.

Quero apenas fazer uma pergunta a VExa., a
quem imputo autoridade e, diria, grande compromis
so com a democracia: algum membro da Mesa, de
qualquer partido, questionou a V.Exa. as medidas
adotadas para os procedimentos de discussão e,
eventualmente, de votação que teremos hoje?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arlindo, evidentemente tenho de reconhecer
de público que a solidariedade da Mesa tem sido ex
cepcional, solidariedade política, principalmente.

O Deputado Geddel, que abriu a sessão hoje, foi
de uma correção absoluta na condução dos traba
lhos, e tem sido assim; o Deputado Inocêncio Oliveira
está sempre nos auxiliando, assim com os demais
membros da Mesa.

POlianto, para o funcionamento pleno da Casa,
há grande unidade na Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
concluo dizendo que a atitude do Presidente repre
senta os partidos que têm assento na Mesa.

Peço, então, aos colegas Deputados que sobre
esse aspecto façam as observações que quiserem,
porém sem imputar ao Presidente responsabilidade
além da que tem S.Exa.

~------ --------
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação. Antes, porém, vou ouvir a opinião
do PFL.

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Pauder
ney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atin
gido o quorum regimental, a Liderança do PFL reco
menda o voto "sim" aos Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alberto Goldman, como vota o PSDB?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atin
gido o quorum, o PSDB recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Enéas, o partido de V.Exa. mantém a
obstrução?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sim.
O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Recla
mação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou sitiado, não posso votar. O Parlamento nunca
esteve sitiado, nem na época da ditadura. VExa.,
porém, pela segunda vez, coloca a Câmara dos De
putados em situação de constrangimento.(Apupos
no plenário.)

Sr. Presidente, assegure-me a palavra.

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

O SR. ALCEU COLLARES - Peço a V.Exa. que
me assegure a palavra, porque só há urros assim nos
currais. E berro não ganha de idéias. Berro, só lá nos
currais do Rio Grande. Vacas e bois não podem falar
ou raciocinar, por isso berram.

O PT tem de ouvir, porque está traindo os servi
dores públicos. O PT, repito, está traindo. Traição! Trai
ção! Traição!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alceu Collares, recebo a reclamação de V.Exa.

Para votar, VExa. deve se dirigir a um posto, di
gitara senha e colocar a digital. VExa. terá todo o di
reito de votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado:

Sim 98
Não 224
Abstenções 11
Total 333.

É Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta
da Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC n° 40/2003 - Requerimento de
Retirada da Pauta
Início Votação: 05/08/200312:19
Fim Votação: 05/08/2003 13:00
Presidiram a Votação:·João Paulo Cunha - 11:17

Resultado da Votação

Sim 98
Não 224
Abstenção 11
Total da Votação 333
Art. 17 1
Total Quorum 334
Obstrução 15
Orientação
PT -Não
PFL-Sim
PMDB- Não
PSDB-Sim
PTB-Não
PP- Não
PL- Não
PSB-Não
PPS-Não
PDT -Não
PCdoB- Não
PRONA-Sim
PV-Sím
GOV - Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL Não
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 5
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AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PT Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Uma PP Não
Zequinha Marinho PTB Não
Total Pará: 12

AMAZONAS

Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Total Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo PT Não
Casara PSDB Abstenção
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Obstrução
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Ronaldo Dimas PSDB Obstrução
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Sarney Filho PV Não
Sebastião Madeira PSDB Obstrução
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Total Ceará: 19

Agosto de 2003
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PIAuí

Átila Lira PSDS Sim
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT Não
Sandra Rosado PMDB Abstenção
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Abstenção
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 7

PERNAMBUCO
André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB·Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PTS Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro prs Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Corrêa PP Não
Raul Jungmann PMDB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Não
Ricardo Fiuza PP Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 18

ALAGOAS

João Caldas PL Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Abstenção
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edsbn Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabríelli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Luiz Albertb PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 26

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Obstrução
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Edmar Moreira PL Não
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Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Herculano Anghinetti PP Não
lbrahim Abi-Ackel PP Não
Ivo José PT Não
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL Não
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMOB Sim

Odair PT Não
Osmânio Pereira S.Part. Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Não
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Sim

Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa S.Part. Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTS Não
Neucimar Fraga PL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB Não
Almir Moura PL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PSB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Chico Alencar PT Abstenção
Dr. Heleno PSDB Não
Edson Ezequiel PSB Não
Eduardo Cunha PP Obstrução
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Julio Lopes PP Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Miriam Reid PSB Sim
Nelson Bornier PSB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Reinaldo Betão PL Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Obstrução
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Obstrução
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
DurvalOrlato PT Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Obstrução
Iara Bernardi PT Não
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IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Abstenção
Jamil Murad PCdoB Não
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Lobbe Neto PSOB Sim
Luciano lica PT Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Não
Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Medeiros PL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Robson Tuma PFL Não
Rubinelli PT Não
Salvador limbaldi PSOB Não
Teima de Souza PT Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
lulafê Cobra PSOB Sim
Total São Paulo: 50

MATO GROSSO

Rogério Silva PPS Sim
Welinton Fagundes PL Não
Total Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Sim
José Roberto Arruda PFL Abstenção
Maninha PT Não
Osório Adriano PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

João Campos PSOB Sim
Leandro Vilela PMOB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMOB Não
Professora Raquel Teixeira PSOB Obstrução
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Abstenção
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Nelson Trad PMOB Abstenção
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL Não
Colombo PT Não

Or. Rosinha PT Não
Ora. Clair PT Não
Giacobo PL Não
Hermes Parcianello PMOB Não
José Borba PMOB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Max Rosenmann PMOB Não
Nelson Meurer PP Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Paulo Bernardo PT Não

Selma Schons PT Não
Total Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMOB Não
Gervásio Silva PFL Sim
João Matos PMOB Sim
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João Pizzolatti PP Não
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Abstenção
Paulo Afonso PMDB Abstenção
Serafim Venzon PSDB Obstrução
Vignatti PT Não
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDr Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Obstrução
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Não
Pastor Reinaldo prB Sim
Paulo Gouvêa PL Não
Paulo Pimenta PT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 23

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Gunha) 
Estão prejudicados todos os requerimentos de adia
mento de discussão:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEC 40, de 2003, por 10 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 09 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 08 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 07 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 06 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 05 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 04 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 03 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assi
na: Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEC 40, de 2003, por 02 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assi
na: Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 117, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da discussão da PEG 40, de 2003, por 01 sessão.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assi
na: Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do Regimento Interno, preferência para vota
ção do Requerimento que solicita o adiamento da dis
cussão da PEC 40, de 2003, por 08 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do Regimento Interno, preferência para vota
ção do Requerimento que solicita o adiamento da dis
cussão da PEC 40, de 2003, por 07 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzol'li, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do Regimento Interno, preferência para vota
ção do Requerimento quesolicita o adiamento da dis
cussão da PEC 40, de 2003, por 06 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro .a Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do i)eQimentolnterno, preferência para vota
ção do Requerimento que solicita o adiamento da dis
cussãoda PEC 40, de 2003, por 04 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Onyx: Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeliro .á Vo~sa Excelência, nos termos do

art. 160doRegimel1to Interno, preferência para vota
ção do R~qu~rimentoquesolicita o adiamento da dis
cussão da PEC 40, de 2003, por 02 sessões.

Saladas Sessões, de agostode 2003. - Assina:
Onyx ~~renzoni, Vice-Líder do PFL.

~enh~r Presidente,
ReqUeremos, na forma regimental, o adiamento

da discussão por 2 sessões da PEC 40/03.
SalEi das Sessões, Assina: Alberto Goldman,

Vice-Líder do PSDB.
Sl::nhor.Presidente,
Requerem?s~ nostermos do artigo 117, caput{onde

se lê nosrequerimentos não especificados neste Regi-
mento ), dóHegimento Intemo da Câmara dos Deputa-
dos, que tenpi'lmencaminhamento conjunto os requeri
mentos cJeadiarpentó da discussão, apresentados à Pro
posta de Emenda àConstrruição n° 40, de 2003.

Salà cJEis Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
nam: .Pr~f~ssorLuizinho, Vice-Líder do Governo; e
Maurício Rands, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 117, caput

(onde se lê ... nos requerimentos não especificados
neste Regimento...), do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, o não adiamento da discussão da
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
nam: Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo; e
Maurício Rands, Vice-Líder do PI.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos. termos do artigo 117, caput

(onde se lê ... nos requerimentos não especificados
neste Regimento...), do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, preferência para a votação do re
querimento que solicita o não adiamento da discus
são, apresentâdo~ Proposta deEmenda à Constitui
ção nO 40, de 2003, sobre os demais apresentados.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
nam:. Professor Luizitlho, Vice~Líder do Governo; e
Maurício RancJs, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 186, 11, do Hegimentolnterno, votação pelo pro
cesso nominal do Requerimento que solicita a discus
são parcelada da PEC 40/2003 (Substitutivo).

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
na: ROdrigo PJIEiia, Vice-Uder do PFL.

OSA. PRESID~NTE(João Paulo Cunha) - De
putadoNilson Mourão, V.Exa. tem 2 minutos e 43 se
gundos...

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

OSR. ONVX LORENZONI (PFL - RS. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há requerimento sobre a mesa para discussão parce
lada, como preceitua o art. 165, § 2°, do Regimento
Interno. VExa. tem de submeter a matéria à aprecia
ção do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, elJ já informei a VExa. e ao Plenário que está
prejudicado esse reqUerimento. E já estamos em pro
cesso de votação.

O SR. ONYX LORENZONI- Esse requerimento
não pode ser prejudicado, Sr. Presidente, com todo o
respeito.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Qual é o requerimento de V.Exa. que está sobre a
mesa?



"Art. 165 .
§ 2° O Presidente, aquiescendo o Ple

nário, poderá anunciar o debate por títulos,
capítulos, seções ou grupos de artigos".

É o que o PFL propõe.
E o requerimento tem de ser colocado em vota

ção, Sr. Presidente, pois ele não tem nada a ver com o
anterior. Não se trata de adiamento, mas da forma
pela qual se procede à discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Onyx Lorenzoni, o requerimento de VExa.
está prejudicado, porque não há como interromper a
discussão que estamos fazendo para debater a maté
ria parceladamente.

O requerimento de VExa. é extemporâneo.
Indefiro, portanto, a questão de ordem de VExa.
Vamos continuar a discussão da matéria.
O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, o

PFL está propondo um mecanismo regimental para
orientar a discussão do projeto, e quem decide isso é
o Plenário. VExa. está fazendo a discussão do todo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Onyx Lorenzoni, o Regimento, efetivamente,
permite a discussão em partes. Ocorre que só pode
mos apreciar o requerimento de discussão em partes
antes de iniciado o processo. Iniciada a discussão do
todo, não há como voltar e começar a discussão de
partes.

Por isso o requerimento de VExa. é extemporâ
neo e está prejudicado, repito.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, ele
foi entregue antes do início da discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
já está iniciada a discussão, Deputado. A matéria está
em discussão.

O SR. ONYX LORENZONI - Mas foi antes, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Continua em discussão a matéria.

Com a permissão do Plenário, vou desligar os
microfones de apartes. Os companheiros que não re
gistraram a presença ainda poderão fazê-lo na próxi
ma votação, que terá validade também para a votação
anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
a palavra o Deputado Nilson Mourão, pela ordem, por
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O SR. ONYX LORENZONI - O requerimento mais 2 minutos e 43 segundos, para continuar a dis-
que apresentei tem base no art. 165, § 2°, do Regi- cussão da matéria.
mento Interno, que diz: O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, por questões regimentais estou aqui
para proceder à defesa do relatório do Deputado José
Pimentel, depois de interrompido por 2 vezes.

Peço, em primeiro lugar, que os ânimos estejam
serenados para que possamos realizar o debate da
matéria. A Oposição, que deseja discutir a questão,
precisa ficar tranqüila para expor suas idéias. Só as
sim elas terão validade e força.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o substi
tutivo do Deputado José Pimentel garante justiça so
cial porque foi elaborado tendo em vista a realidade
dos Municípios, dos Estados e da União e a verdadei
ra situação dos mais pobres e dos excluídos. Não po
demos defender sistema previdenciário que exclui 40
milhões de brasileiros. E o relatório do Deputado Pi
mentel torna possível a necessária inclusão dessa
grande parcela da sociedade brasileira e corrige inú
meras distorções.

Se, de um lado, nosso atual sistema de Previ
dência foi elaborado para garantir a aposentadoria
dos cidadãos brasileiros depois de toda uma vida de
luta e esforço; de outro, incorpora graves distorções.
Quem, em sã consciência, defende um sistema previ
denciário que paga salários de 52 mil reais a algumas
pessoas, como divulgado hoje no jornal O Estado de
S.Paulo, na matéria Juíza do Maranhão recebeu R$
52 mil em julho?

Guardadas as devidas proporções, é isso o que
ocorre, de uma forma ou de outra, no Brasil inteiro. É
com isso que precisamos acabar! São essas distor
ções que devemos eliminar de uma vez por todas.

De que forma podemos garantir um sistema de
previdência sem um teto? De que maneira podemos
assegurar um sistema de previdência baseado na re
partição e na solidariedade sem que os inativos con
tribuam para ele?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devo di
zer - e isso também precisa ser ressaltado para o
povo brasileiro .c.. que o substitutivo do Deputado José
Pimentel garante, sim, a reivindicação dos trabalha
dores e dos servidores públicos, na medida em que
assegura a integralidade e a paridade e promove a
justiça social.

O substitutivo do Deputado Pimentel precisa ser
aprovado nesta Casa para darmos continuidade às
reformas que o Presidente Lula promoverá - a refor
ma tributária, a reforma agrária, enfim, o conjunto de



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36483

mudanças de que o Brasil precisa para ser menos de
sigual, mais justo e solidário.

Se isso custa algo para algumas pessoas, a
bancada do Partido dos Trabalhadores ressalta que
aqui está de cabeça erguida.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.Exa. que registre meu voto "sim" ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Zenaldo Coutinho, aproveito a oportunidade
suscitada por V.Exa. para dizer aos Srs. Deputados
que não votaram anteriormente, que, na próxima vo
tação, ao registrarem o voto, automaticamente será
justificada a falta anterior.

O SR. ZENALDO COUTINHO - Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para discutir contrariamente à
matéria, ao Deputado Gervásio Silva.

O SR.GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, mais urna vez, retorno a esta tribuna para, com
muita calma, repetir o que disse minutos atrás: mais
de 95% dos Srs. Parlamentares não têm conhecimen
to detalhado da matéria que estão votando.

Aoconyersar com os colegas neste plenário,
cheguei à conclusão de que mais de 95% dos Depu
tados não têrn exatidão acerca dos reflexos que a
aprovação da matéria causará à vida dos funcionári
os públicos edos brasileiros em geral. Este momento
é extremarnente preocupante para o País.

Traz o jornal Folha de SPaulo, na primeira pági
na de sua edição de hoje, manchete intitulada Gover
no acena com cargos e liberação de 2 bilhões de reais
para convencer aliados a aprovar a reforma da Previ
dência,alérnda notícia de que o BRADESCO obteve
lucro bilionáriúno semestre.

Nós, Sras. e Srs. Parlamentares, 513 cidadãs e
cidadãos que representamos mais de 170 milhões de
brasileiros, estamos votando a matéria da forma o
mais irresponsável possível. O adesismo a - de re
forma é inconcebível. Pode-se dizer que hoje esta é a
Casa dá inco~rênciae da contradição. Muitos compa
nheirosdeviam se lembrar do que disseram há menos
de um ano a seus eleitores.

O nobre Deputado Walter Pinheiro, com muita
dignidade, disse desta tribuna que não debateu com o
seu eleitor o desconto dos aposentados.

Estamos fazendo uma reforma para agradar a
quem, Sr. Presidente? A quem ela servirá? Todos sa
bemos que ela não resolverá o problema do déficit da
Previdência; todos sabemos que tal reforma atinge
em cheio o aposentado e o funcionário público, já há
muitos anos prejudicados com a falta de atualização
dos seus salários.

Resolver o caixa da Previdência.é problema do
Governo! Quem fez outro discurso para obter vitória
na eleição foi o Governo que aí está e que não tem o
direito de, tão irresponsavelmente, passar um rolo
compressor sobre a Câmara dos Deputados, aprovei
tando-se da fragilidade e do momento de dificuldade
por que passam os Municípios brasileiros, para, por
meio da liberação de recursos, conseguir aprovar a
matéria.

É uma irresponsabilidade, Sr. Presidente! O
povo brasileiro não merece isso do seu Parlamento.

Como disse anteriormente, a liberação de algu
mas quirelas para determinados Municípios - paliati
vo que não resolve a situação, pois esses entes da
Federação foram prejudicados e alijados do processo
de partilha da Receita - não fará com que nós, Parla
mentares, de forma irresponsável, votemos a faVor da
matéria.

O pior e o mais grave, Sr. Presidente, é que ire
mos votar sem conhecimento pleno do relatório e do
substitutivo do Deputado José Pimentel. A discussão
está em curso, e os representantes dos servidores
públicos e dos magistrados ainda estão a discutir e a
fazer reivindicações. Houve avanços, mas - repito ~

não temos condições de votar essa matéria.
Por isso, apelo para os Srs. Deputados no senti

do de que tenham sensibilidade; apelo para aqueles
que têm compromisso, primeiro, corn o povo brasileiro
e, depois, com o Governo, no sentido de que tenham
a responsabilidade de refletir sobre o difícil momento
que o País atravessa. Reflitamos sobre os riscos que
a nossa democracia está correndo, sobre essa libera
ção de recursos e sobre o que anunciou anteriormen
te o Governo ao dizer de que seria necessário 1 bi
lhão de reais para iniciara reforma agrária, mas que
não dispunha desse montante.

Sras. e Srs. Deputados, façamos uma reflexão
sobre as carreiras do Estado e sobre a instabilidade
das instituições neste País. O que estamos fazendo
com aqueles que dedicaram toda a vida a servir ao
Estado brasileiro? As aposentadorias imorais podem



36484 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

ser revistas sem essa miserável reforma, que não que esta Casa não se transforme em um grande cam-
atende ao povo brasileiro nem ao caixa da Previdên- po de batalhas.
cia e nem ao Governo. Estou aqui com toda a tranqüilidade para dizer

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, que nós, Deputados que desejamos tratar a questão
peço a palavra para uma reclamação. de maneira não política, queremos ajudar VExa. a

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem conduzir esse processo e a cumprir sua missão nesta
VExa. a palavra pela terceira vez. Casa.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Re~ O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
clamação. Sem revisão da oradora.) - Exatamente, cebo a reclamação de VExa., assim como a da Depu-
Sr. Presidente, mas sempre de maneira muito respei- tada Alice Portugal, e informo que já estou tomando
tosa para com V Exa. as devidas providências.

Estou vindo da entrada do Anexo 11, onde está O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
havendo violenta repressão e pancadaria: a Polícia te, peço a palavra pela ordem.
Militar está descendo os cassetetes no lombo dos O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
servidores públicos! VExa. a palavra.

Como este momento é de grande dificuldade, e O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
na condição de líder de servidores públicos há 22 ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os
anos, peço a V.Exa. que se dirija à portaria do Anexo II Deputados que estão vindo ao plenário fazer cobran-
ou forme um grupo de Parlamentares para garantir ças a VExa. deviam ter mais respeito e procurar cola-
aos líderes dos servidores públicos acesso à Casa. borar para diminuir a tensão e evitar esse clima de
Ontem, V.Exa. disse que liberaria ao povo - o que conflito e confronto que alguns querem produzir.
lhes é de direito - a entrada nas galerias da Casa. Na verdade, um pequeno grupo de servidores

Pancadaria é prática violenta e abominável! É públicos, que, portanto, não responde pelo conjunto
necessária imediata ação para impedir esse absurdo da categoria - e fui informado de que pode haver en-
que ora está a ocorrer. tre eles funcionários da Casa - derrubou as grades,

(Tumulto no plenário.) transformou-as em armas e foram para cima da Polí
cia Militar. A nossa Segurança está dentro da Casa, e

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- o conflito é externo.
putada Alice Portugal, estou tomando providências e O SR. EDUARDO PAES _ Isso não é verdade.
já mandei verificar o que houve no Anexo 11.

Eu estava lá agora.
O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, se- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

guindo a linha da Deputada Alice Portugal, quero fa- putado Professor Luizinho, vou repetir para VExa. e
zer um breve registro - e solicitei a palavra antes de para todos os Deputados que estou rezando para que
S.Exa. o dia transcorra tranqüilamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Determinei que a segurança interna fosse feita
Então, é uma reclamação. pelo pessoal da Casa e a segurança externa, pela Po-

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Reclama- lícia Militar. O problema é que o efetivo da Polícia Mili-
ção. Sem revisão do orador.) - Exato, Sr. Presidente. tar do Distrito Federal não é tão grande para realizar
Embora tenha evitado dizer isso, trata-se de uma re- esse tipo de serviço.
clamação. A colocação de grades foi a forma encontrada

Sei que VExa. está buscando manter um clima para diminuir a quantidade de homens nas portarias.
de tranqüilidade, e não há radicalismo de minha parte E elas servem para orientar as pessoas que querem
ao acreditar que o Presidente tem a obrigação de pre- ter acesso à Casa. É uma regra natural.
servar a ordem na Casa. Chamo, porém, a atenção de Cada Deputado, cada servidor, cada dirigente
VExa. para o fato de que o clima está tenso. Quando que estiver no movimento é responsável pelo que faz.
me encaminhava para o meu gabinete, vi as grades Todos nós somos responsáveis. Então, vamos conti-
colocadas no Anexo 11, que, pelo jeito, a esta altura já nuar a discussão. Já determinei que fossem tomadas
foram derrubadas. providências e peço um pouco de paciência aos Srs.

VExa. deveria fazer uma reflexão, porque a Deputados. Em seguida, voltaremos, ao assunto.
questão não é simples - imagino que seja de difícil O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
decisão -, mas exige neste momento sua atitude para a palavra pela ordem.

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

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
fui citado pelo Deputado Professor Luizinho, faço um
breve esclarecimento. Não adianta o radicalismo do
"baixar a paulada" nem o do "vamos agredir".

Rapidamente, quero deixar claro para o Deputa
do Professor Luizinho que, da minhaparte e dos De
putados que me cercam, não há qualquer intenção de
criar mais tumulto. Com toda a tranqüilidade e sereni
dade que o momento exige, fiz o alerta para chamar a
atenção da Casa para o que está ocorrendo lá fora.

O Presidente montou um esquema de seguran
ça, mas problemas estão acontecendo. Portanto, não
adianta um dizer que vai bater, e o outro que vai agre
dir. Não é bom para nós.

É o comentário que tinha a fazer - e é bom que o
Professor Luiziliho saiba disso.

A SRA. SANDRA ROSADO - Sr. Presidente,
peço a palavrapela ordem.

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

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, as
socio-me ao apelo daqueles que estão preocupados
com o fato de servidores públicos pretenderem ter
acesso a esta Casa.

Quero colaborar com a Presidência desta Casa
e dizer que o clima lá fora também está gerando certa
impaciência e instabilidade emocional neste Plenário.
Sugiro aV.Exa.que institua uma comissão para nego
ciar a entrada de um pequeno grupo de representan
tes dos servidores plÍblicosqüe, na minha ótica, têm
todo o direito de entrar nesta Casa.

Entendo a posição de V.Exa., mas seria impor
tante a criaçãbd~sse grup() para o conflito que está
havendo lá fora n~o se refletir neste plenário, onde
precisamos de muito equilíbrio para deliberar sobre a
matéria ém pj',\uta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada Sandra Rosado, recebo a ponderação de
VExa. Todos estamos preocupados e desejamos que
o clima favoreça para tudo transcorrer com tranqüili
dade. A observação de VExa. é absolutamente pro·
cedente. Mesmos os Deputados mais exaltados es
tão imbuídos na busca do melhor caminho. Solicitei
todas asinforrriações possíveis e, em breve, vou es
clarecer os fatos ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir favoravelmente à matéria, concedo a pa
lavra ao Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, primeiro, quero dizer ao Deputado Eduardo
Paes que não quis fazer nenhuma referência a S.Exa.
De fato, o Deputado fez apenas um alerta, diferente
mente de outros que usaram a tribuna.

Reforço a posição da Presidência da Casa. O
Deputado João Paulo Cunha organizou tudo para ga
rantir que, a partir das senhas que todos os partidos
receberiam, as galerias fossem ocupadas. É o está
ocorrendo. Há trânsito na Casa.

Há, porém, um segmento que acredita poder in
viabilizar o funcionamento da Casapor meio da força
física. Com esse, não há como termos o cuidado que
tivemos durante todo o tempo no sentido de evitar
qualquer conflito umpouco maior. Essa atitude é dele,
não nossa.

Todo o Brasil está acompanhando os trabalhos
da Câmara dos Deputados neste momento. O País
como um todo está com seus olhos voltados para nós.
O Presidente Lula se elegeu com o compromisso de
promover as reformas trabalhista, tributária e previ
denciária e Se empenha para realizar a reformapolíti
ca. Conseguiu produzir e enviar. à Casa, de forma
nunca vista na História da República, •. uma proposta
de reforma da Previdência. Em sete meses chegamos
ao m0n1ento primordial de. anéilise e votação da pri
meira das reformas propostas pelo Governo noplená
rio da Câmara dos,üeputâdos.

A reformada Previdência está integralmente de
acordo com o programa de governo e com o que os
partidos aliadbsdebate~am .com o povo brasileiro.
Não mais teremos'·?A Pj',\ís, diferenciação entre regi
mes-um regime especial para o funcionalismo e ou
tro para o conjunto das. trabal~adoras e dos trabalha
dores da iniciativa.privada. Isso está plenamente ga
rantido.

No futuro teremos um regime de equilíbrio, de
igualdade, com piso, teto e previdência complemen
tar. Sabemos todos que, pela realidade brasileira,
pela miséria que há aqui e pela desigualdade social
na qual vivemos, R$2.400,OOé um salário alto, mas
chegamos a esse patamar. Ospartidos coligados que
formam a base qo. Presiqente Lula apresentarão as
medidas necessárias para garantira superação do
fosso social que há neste País.

Quanto aos atuais funcionários públicos, o Pre
sidente assumiU a.lguns compromissos, junto com
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sua base aliada e muitos Deputados e Deputadas da
Oposição - e temos de nos solidarizar e nos dar as
mãos nesse processo, para votarmos no mesmo sen
tido: a favor do Brasil.

Propusemos, primeiro, assegurar justiça social;
segundo, manter o equilíbrio do sistema; terceiro, fa
zer com que as medidas sejam factíveis e não violen
tem a dignidade do funcionalismo público. Pelo con
trário, elas preservam, organizam e tornam auto-sus
tentável o processo de previdência, para garantir o fu
turo e a estabilidade dos atuais funcionários públicos.

Da apresentação do texto original da PEC até
este momento, tivemos inúmeras conquistas. E essas
conquistas são do funcionalismo público e da Central
Única dos Trabalhadores, que se propuseram a nego
ciar, e dos Parlamentares da base aliada e da Oposi
ção, que se dispuseram a dialogar. Já conquistamos a
integralidade e a paridade; o pagamento integral até
determinado teto e um patamar para as pensões.
Continuamos dialogando com a Situação, com a base
aliada, com a Oposição, com a CUT e com as entida
des sindicais que querem aprimorar a. proposta.

Vivemos momento crucial. O País solicita que
parem de esticar essa corda, que parem de achar que
é possível, com o tempo, fazer o mesmo que aconte
ceu no passado - inviabilizar a reforma. Precisamos
dar ao Brasil a reforma com que ele tanto sonha e que
há tanto espera para resolver um dos seus calcanha
res-de-aquiles, porque não há remédio para todos os
males, mas há remédio para um dos grandes males
do nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos
um bom momento, uma boa hora. Na minha opinião,
temos de debater a matéria à exaustão no dia de hoje,
mas não podemos entrar em processo de obstrução
para impedir que o Brasil tenha aprovada a reforma
da Previdência.

Vamos aos debates, vamos às negociações
com os partidos da Oposição e com os partidos alia
dos, com a CUT, com as entidades sindicais do funci
onalismo que querem a negociação e com a magis
tratura! Tentemos, ainda no dia de hoje, se possível,
produzir um amplo acordo, que permita o voto favorá
vel do maior número possível de Deputadas e Depu
tados, para consolidar esta primeira etapa das vota
ções da reforma da Previdência - caberá ao Senado
a segunda etapa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Acabei de ser informado pela Segurança de que, de
fato, o ambiente na porta do Anexo 11 é tenso, mas até
agora não ocorreu nada que pudesse ser considera-

do tumulto generalizado. Há muitos servidores lá,
mas, segundo a Segurança, a situação está sob con
trole.

A decisão de colocar as grades, repito, deve-se
ao fato de que o contigente de homens da Polícia Mili
tar do Distrito Federal não é muito grande. Também
não é possível fazer um corredor de homens num es
paço muito pequeno. Quando se usa alambrados, ne
cessita-se de menos policiais e pode-se orientar me
lhor as pessoas a respeito de onde elas devempas
sar e/ou transitar. Essa foi a nossa intenção com a co
locação das grades.

Ocorre que pode haver uma situação de risco,
porque um dos lados da Casa é de vidro, e as grades
são de ferro. Por mais eficientes que sejam, os segu
ranças não querem correr nenhum risco de vida. De
putados responsáveis também estão ajudando no
diálogo com os servidores. E tudo está sendo filmado.

Cada um será responsável por suas atitudes - e
isso vale para todos os lados, inclusive para o Presi
dente da Casa. Cada um será responsável por suas
atitudes, palavras e atos.

A Câmara dos Deputados, garanto, vai continu
ar funcionando.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir contrariamente à matéria, concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, diariamente, durante
as nossas sessões, a Bíblia é aberta aleatoriamente
em uma página qualquer. Hoje, enquanto aguardava
o momento de me manifestar, curiosamente li trecho
que, acredito, merece a reflexão da base de sustenta
ção do Governo Lula. Trata-se da primeira epístola de
Pedro, capítulo I, versículos 3 e 4, que fala de uma
viva esperança, de uma herança incorruptível e in
contaminável, que não se pode manchar.

Ora, Sr. Presidente, para tratar da reforma da
Previdência, que traz a mancha da quebra dos princí
pios constitucionais, o Governo e seus aliados deveri
am prestar atenção ao que dizem a Bíblia e a Consti
tuição brasileira.

A Constituição Federal, no seu Título 11, Dos Di
reitos e Garantias Individuais, no art. 5°, inciso
XXXVI, dispõe:

'~rt. 5° ..
XXXVI - a lei não prejudicará o direito

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;"

E, no art. 60, § 4°:
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"Art. 60 .
§ 4° Não será objeto de deliberação a

proposta de emenda tendente a abolir:
IV - os direitos e garantias individuais".

Portanto, valho-me da Bíblia Sagrada e da
Constituição Federal para chamar a atenção dos
membros da base do Governo e também da Oposi
ção, porque há alguns dias o Governo diz que conta
com votos da Oposição.

Tenho em mão documento datado de 12 de fe
vereiro de 1998, que diz textualmente que o Deputa
do Gerson Peres, então Líder do PPB; o Deputado
Odelmo Leão, do mesmo partido; o Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL; o Deputado Aécio Neves,
hoje Governador de Minas Gerais e, na oportunidade,
Líder do PSDB; o Deputado Paulo Hesiander, do PTB;
o Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB, e o
saudoso Deputado Luís Eduardo Magalhães, à época
Líder do Governo, em respeito à Constituição Federal
que juraram defender, assim como cada um de nós
fez ao assumir o mandato de Deputado Federal, assi
naram requerimento para que fosse retirada do proje
to então em pauta a contribuição dos aposentados e
pensionistas.

Portanto, Sr. Presidente, trago esse fato à refle
xão de todos, neste momento que reputo da maior
gravidade.

Por onde ando, tenho ouvido - inclusive na gran
de mídia - referências a "malfadados privilégios"
quando se fala em direito adquirido, algo fundamental
não apenas para o servidor público, que o tem asse
gurado constitucionalmente, mas também para o ci
dadão brasileiro.

Cidadãs e cidadãos que hoje são da iniciativa
privada, atenção: se neste plenário, quando da vota
ção do destaque que o PFL vai apresentar, o Governo
conseguir aprovar o desconto para o atual aposenta
do e pen:sionista, estará sendo destruída a Constitui
ção brasileira.

E o senhor e a senhora que estão nos assistindo
e que não são servidores públicos não mais poderão
enfrentar a Prefeitura de sua cidade em nenhuma de
manda, porque não existirá mais direito adquirido nem
ato jurídico perfeito a partir da aprovação desta emen
da que fere mortalmente a Constituição brasileira.

Por essa razão, este Parlamentar acabou de en
caminhar ao Supremo Tribunal Federal pedido de li
minar para a retirada da PEC n° 40 da pauta de hoje e
que o seu retorno se dê apenas, se a liminarfor deferi
da, no momento em que for respeitada a Constituição
brasileira, que não permite nenhuma proposta de

emenda que intente retirar as garantias e os direitos
individuais, que não são apenas dos servidores públi
cos, mas de todo e qualquer cidadão brasileiro.

Oxalá a Justiça faça justiça! Oxalá a base do
Governo, os Líderes aliados e as bancadas de Oposi
ção venham a refletir sobre a coerência que PFL,
PSDB, PTB e PP tiveram em 1998.

O que eu cobro desta tribuna é o cumprimento
da nossa Constituição e, acima de tudo, a coerência
dos nossos partidos. Votemos todos contrariamente
ao desconto de aposentados e pensionistas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem.
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, um

apelo. Estamos prestes a ter um grave incidente na
porta do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minuto, o Deputado. José Carlos Aleluia está com a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Questão de ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, existem princípios que transcendem o pró
prio Regimento. Para que votemos algo, é necessário
que tenhamos conhecimento do que vamos votar.

Todos aqui sabem que não iremos votar o rela
tório na íntegra,cornófoi. aprovado na Comissão.
Nesse sentido, surge uma questão fundamental.
Como nós, da Oposição, podemos planejar nossos
destaques sem conhecer a emenda que vai ser objeto
da votação?

Entendemos que VExa. e a base do Governo
queiram votar hoje. Não concordamos com isso, mas
entendemos. Agora, há necessidade de que sejam
preservados os espaços da minoria, pois ela foi preju
dicada no início desta sessão, no momento em que
VExa. não acolheu requerimentos de adiamento, sob
o pretexto de que não havia quorum.

Ora, o que houve foi uma nítida e deliberada
ação da maioria, no sentido de impedir que houvesse
quorum e de não permitir que a minoria exercesse o
seu direito.

V.Exa. tem conduzido esta Casa como um ma
gistrado e há de entender que, embora concordemos
com o interesse do Governo de votar a questão hoje,
para fugir às pressões legítimas dos manifestantes da
rua e não provar do próprio veneno, não podemos
abrir mão do Regimento.

Precisamos conhecer o texto que será votado.
Como um cidadão que está em casa nos assistindo
vai entender que o Parlamento votará na tarde de
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hoje um texto que não é do conhecimento de nin
guém? Faço este registro.

Eu, Líder do PFL, tenho me dedicado integral
mente a estaquestão nos últimos dias e ainda não co
nheço o texto final do Relator José Pimentel. Não usei
a palavra para comentá-lo, porque não o conheço.

A minha questão de ordem é de ordem e de
consciência. Sou um admirador de V. Exa., pela forma
isenta com que conduz a presidência desta Casa. O
Governo quer aprovar a reforma; a Oposição, não.
Mas é necessário que a minoria, o PFL e os outros
partidos de oposição tenham os seus direitos respei
tados.

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

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

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. infor
mou há pouco que a Segurança estava, por decisão e
determinação de VExa e dos demais membros da
Mesa Diretora, no controle da situação, sabendo
quem entra e sai desta Casa.

Trago a V Exa. uma questão muito séria. Há pou
cos minutos saí do plenário e recebi uma triste infor
mação de um funcionário que não conheço. Disse-me
esse funcionário que alguma coisa grave vai aconte
cer, porque colegas nossos estão saindo lá fora...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem, Deputado?

O SR. ROBSON TUMA - Um funcionário que
desconheço.

A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, eu,
o Deputado Babá e o Deputado João Fontes estive
mos lá para evitar uma pancadaria que estava prestes
a ocorrer na porta do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada, depois vou conceder a palavra a VExa.

O SR. ROBSON TUMA - Disse-me esse funcio
nário que colegas nossos estão indo lá fora estimular
os manifestantes a terem reações antidemocráticas,
diferentemente do que a legítima democracia permite
a todos os cidadãos brasileiros, inclusive a nós, Parla
mentares, instigando-os à agressão e à tentativa de
invasão desta Casa. Pelo que estou sabendo, há fun
cionários da Casa fazendo a mesma coisa.

Levanto, então, a seguinte questão de ordem a
VExa.: se, por acaso, algum Parlamentar - obvia
mente fugindo ao controle legal da Segurança da
Casa, ou da Polícia Militar, ou de quem quer que este
ja fazendo a segurança externa - estimular o descum-

primento de ordem legal, poderá ser julgado nesta
Casa por quebra do decoro parlamentar?

Sr. Presidente, nós, Parlamentares legitima
mente eleitos pelo povo, com pensamentos muitas
vezes iguais e outras tantas diferentes, temos este
plenário para travar nossos embates e defender nos
sas idéias nos discursos que fazemos e, claro, por
meio da votação. Não podemos aceitar, de forma ne
nhuma, que colegas instiguem o povo que está lá
fora, defendendo legitimamente seus interesses, a in
vadir esta Casa, a agredir funcionários e Parlamenta
res.

Assim, solicito a VExa., oficialmente e de públi
co, que peça à Segurança da Casa que acompanhe
passo a passo todas as atitudes de funcionários e
Parlamentares que forem lá fora, a fim de sabermos
se a maneira como agem fere a legislação brasileira.

Obrigado.
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
A SRA. LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, se o
Deputado Robson Tuma tivesse ido lá fora, teria visto
que eu, o Deputado João Fontes e o Deputado Babá
estávamos fá justamente para evitar um confronto en
tre a Polícia e os manifestantes. E esse confronto só
não ocorreu porque a Polícia viu que estávamos lá e
que teria de bater em nós primeiro, para depois bater
nos manifestantes.

Então, Sr. Presidente, quero fazer um apelo a
VExa.: permita a entrada dos manifestantes nas gale
rias desta Casa. Não há lá fora número muito maior
do que aquele que cabe nas galerias. Estamos às
portas de um confronto entre a Polícia e os manifes
tantes. VExa. será responsabilizado por esse con
fronto como quem chamou a Polícia Militar para fazer
esse cerco ao Congresso.

O SR. ROBSON TUMA - Não concordo. O Pre
sidente não chamou a Polícia, que tem a obrigação de
manter a ordem.

A SRA. LUCIANA GENRO - Portanto, não que
remos essa mancha na história de VExa., na história
desta Casa, nem na história do Partido dos Trabalha
dores. Abra as portas do Congresso para que os ma
nifestantes possam assistir a esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada Luciana Genro, em primeiro lugar, gostaria de
agradecer a V. Exa. a ponderação, ao ir lá fora para
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tranqüilizar os manifestantes. Essa posição ajuda mu- lidade e os servidores públicos cOnseguissem melho-
ito a manter o clima de paz na Casa, no dia de hoje. res salários e estabilidade. Mas não vim a esta Casa

Em segundo lugar, vou repetir o que disse, res- apenas para discutir a reforma da Previdência. Temos
pondendo também ao Deputado Robson Turna: todos reformas tão ou mais importantes do que esta, que
somos responsáveis pelos nossos atos. O Parlamen- devem ocorrer com urgência neste País - as reformas
to tem de funcionar. Vou repetir: dentro da Casa só há agrária e urbana.
a Segurança da Câmara dos Deputados; lá fora, a Po- Precisamos de recursos para a moradia.popu-
Iícia Militar, para permitir que a Casa funcione. Portan- lar; para assentar milhões de famílias que estão fora
to, todos seremos responsáveis pelo que vier a acon- da terra. Ternos de fazer uma verdadeira reforma
tecer. Não há problema algum. agrária no Brasil para que, daqui a 10 anos, mais da

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Sem revi- metade dos 30% da população que ainda está no
são da oradora.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela campo não saia de láe fique desempregada nas mais
ordem. de 5 mil cidades deste País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Tem Acredito que esta reforma, além de ser urgente,
V.Exa. a palavra. necessária, preventiva, moralizadora, é também soci-

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSOB - SP. Pela or- alista, por mais que.eu tenha sido contestado pelos
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a fra- esquerdistas que ainda estão no PT, quando disse
seque V.Exa. proferiu é importante. Se somos res- isso em plenario. Gostaria desaber qual é o modelo
ponsáveis pelos nossos atos, um Deputado não pode de socialismo que eles defendem e que caminho te-
vir ao plenário trazer informaçãocontra nós. mos de trilhar, porque não podemos admitir que o pro-

Deputado Robson Tuma, V.Exa. não pode che- cess.o.. de .invasãe.s de. prédios púb.licos que querem
gar aqui e dizer que há Deputado instigando... d d . P' . f d foSR. P.RESIDENTE.. (João Paulo Cunha) _ De- esenca ear neste. aIs seja a arma. e azercom

que apareça dinheiro, não sei de onde, para fazer
putada Zulaiê Cobra, eU já respondi à questão do De- tudo em 6 meses ou em 1 ano.
putado Robson Turna. Essa reforma da Previdência vai trazer, em cur-

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Fica muito feio, Sr. to, médio e longo prazos, recursos para que possa-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ mos garantir aposentadorias justas a todos os traba-
lhadores brasileiros que se aposentarão daqui a 10,

Tambémjá respondi à Deputada Luciana Genro. Ago- 20,30 anos.
ra, vamos prosseguir na discussão da matéria. Temos de garantir recursos para investir em se-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - gurança pública, porque as pessoas, ao se aposenta-
Coma palavra o Deputado Zé Geraldo, para falar a fa- rem daqui a alguns anos, não vão querer viver sem-
vor da matéria. pre com medo de serem agredidas ou assaltadas por

Vou. desligar os microfones de aparte para que alguém. Esse é o clima em quevivemos. É este o País
possamos oUvir o Deputado Zé Geraldo.

que recebemos dos opositores. Muitos daqueles que
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA Sem revisão do

orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fun- agora vêm a esta tribunadizel' que estão a favor dos
servidores ganham gorda·aposentadoria de Gover

cionários desta Casa, povo brasileiro que me ouve
neste momento, depois de ter atuado por 10 anos nador e de Deputado.
como líder do Movimento Social no Estado do Pará e Assim como meu antecessor que falou contrari-
por Banos como Parlarnentar Estadual, chego a esta amente à matéria Usou a Bíblia, que está à nossa
Casa. Neste primeiro semestre, e tivemos longos de- frente, também vou fazê-lo. Como na Bíblia está escri-
bates, dentro e fora da Câmara, sobre a Previdência, to que nem todos oS que dizem "Senhor, Senho!" en-
imaginando· que iríamos votar esta reforma com a trarão no reino do céu, nem todos os Deputados que
partiCipação da maioria dos Parlamentares, embora votarem a favor da reforma da Previdência estão com
ainda acreclite queisl;õo vá ocorrer. o nosso Governo. Pelo contrário, eles querem deses-

Em nenhwm momento me iludi pensando que tabilizá-Io.
não teríamosoposiç~o, principalmente do PFL e do Sr. Presidente, a nossa reforma é justa, urgente
PSOB, que comandaram este País no Governo Fer- e socialista. Por isso, o Governo Lula fará a reforma
nando Henrique Cardoso e não desenvolveram esta que iremos votar.
Naçãopara que hoje o povobrasileiro tivesse tranqüi- Muito obrigado.
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o SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma reclamação.

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

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Reclama
ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confio
sempre no discernimento de V.Exa. e o tenho apoia
do. O único fato que está me causando estranheza é
que estamos debatendo a manhã inteira e não vejo
uma pessoa nas galerias, apenas seguranças para
assegurar não sei o quê, porque não há ninguém.

No caso de terem distribuído a senha para quem
não quer vir, vamos fazer uma redistribuição, porque
muitas pessoas lá fora querem assistir a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Moroni Torgan, VExa. está duvidando que as
senhas foram distribuídas?

O SR. MORONI TORGAN - De forma alguma.
Apenas acho que as pessoas que receberam as se
nhas não querem assistir à sessão, senão estariam
aqui desde as 8h.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
posso pedir ao Deputado José Carlos Aleluia que dis
tribua a senha para fulano, sicrano ou beltrano.

O SR. MORONI TORGAN - Mas a reclamação
que formulo...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, VExa. já formulou a reclamação.

O SR. MORONI TORGAN - Não terminei.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Então termine, por favor.
O SR. MORONI TORGAN - Se as pessoas para

as quais foram distribuídas as senhas não vieram du
rante todo o dia, então que seja ferta nova distribuição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Moroni Torgan, distribuímos as senhas. Se a
pessoa optou por ficar lá fora, não podemos fazer
nada.

O SR. MORONI TORGAN - Mas nenhum?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

é problema do Presidente, Deputado Moroni Torgan.
O que não posso fazer é duplicar a distribuição das
senhas, porque, num determinado momento, todos
virão e aí não haverá espaço.

O SR. MORONI TORGAN - Mas a senha não é
específica para as galerias?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É o
que estou dizendo, Deputado. A senha foi distribuída.
Se as pessoas optaram por não entrar, não é culpa de
nenhum Líder nem da Mesa.

.~--_.----- ----------
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o SR. MORONI TORGAN - Mas será que ne
nhuma pessoa optou por entrar?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
vou julgar.

Vamos dar continuidade aos trabalhos.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra, para uma Comunicação de lideran
ça, pelo PFL.

Com a permissão do Plenário, vou desligar os
microfones de aparte.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos reunidos em uma
sessão extraordinária que o Governo solicitou fosse
convocada numa manhã de terça-feira, com o objeti
vo de votarmos a reforma previdenciária.

Nós, do PFL, os companheiros do PSDB, al
guns companheiros do PMDB, a maioria do PPB po
deríamos subir à tribuna e defender a aprovação de
uma reforma da Previdência, porque a nossa história
está compatível com a busca do equilíbrio fiscal de
longo prazo.

Nós temos legitimidade para votar uma boa re
forma previdenciária. O PFL não teria dificuldade al
guma em subir à tribuna e orientar o voto favorável à
aprovação de uma reforma distributiva, justa, social
mente progressista e que buscasse o equilíbrio da
Previdência a longo prazo.

Estamos hoje reunidos para votar uma reforma
que não é nossa, que não foi construída com nossa
participação. É uma reforma com viés de coletor.
Aliás, quando eu era criança, um dos primeiros no
mes que aprendi a falar na vida foi o de coletor de im
postos. O Governo do Presidente Lula está se especi
alizando na extração de dinheiro da sociedade. Por
isso, mandou para esta Casa duas reformas: a da
Previdência, que é uma reforma fiscal, coletora e se
destina basicamente a tomar dinheiro de aposentado;
e a tributária, que vamos votar depois e que se resu
me apenas na perpetuação de tributos federais e no
abandono dos Municípios.

Po~1anto, meus amigos, nós, do PFL, que tería
mos legitimidade para votar esta reforma, não vamos
fazê-lo, porque ela não é a nossa reforma. Na reunião
da Executiva que acabou de ocorrer, aqueles compa
nheiros que têm vinculação muito forte com a neces
sidade da reforma reconheceram que se trata de um
minúsculo passo, que não vai resolver as questões de
longo prazo.
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Esta proposta que está sendo discutida hoje porcoincidência, exatamente no dia da votação da re-
chega ao absurdo de não regular a previdência com- forma previdenciária.
plementar dos novos servidores, de permitir que sur- É evidente que o PFL não vai votar este projeto.
jam nos Estados e Municípios de todo o Brasil, talvez, Primeiro, porque ele é ruim; segundo, porque não fa-
1 mil, 2 mil, 3 mil ou mais fundos de pensão sem regu- zemos barganha.
lamentação, o que coloca em risco a aposentadoria Estamos dispostos a negociar avanços. Quere-
do futuro servidor, que não tem sindicato e, por isso, mos uma reforma previdenciária que respeite o servi-
não é reconhecido pelo Governo, e também dos con- dor público, que trate tanto da aposentadoria destes
tribuintes dos Estados e Municípios, porque nada diz como da dos incluídos no Regime Geral com o pensa-
em relação a esse novo fundo. mento no futuro. Esta reforma que aí está tem um úni-

Companheiros e companheiras do PFL, do co e exclusivo objetivo: aumentar ó caixa do PT para
PSDB, do PMDB, do PP, não teríamos dificuldades em dar mais emprego aos derrotados.
votar uma boa reforma, mas esta é uma má reforma. A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente,

Imagino como o pessoal que está do outro lado peço a palavra pela ordem.
do plenário - aliás, quase vazio -, que ia para as por- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
tas do Congresso, que enchia as galerias, deve estar V.Exa. a palavra.
se sentindo mal na votação de uma reforma da Previ- A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.
dência em uma sessão quase secreta. Existem 40u 5 Pela ordem. Semrevisão da oradora.) -- Sr. Presiden-
gatos pingados nas galerias assistindo à sessão. A te, agora há pouco me referi ao problema do policia-
democracia se alimentada presença popular. Não po- mento na Casa e fui lá fora averiguar. Os ânimos es-
demos aprovar uma reforma previdenciária envergo- tão tão acirrados a ponto de alguns Deputados entre-
nhada. E a base do Governo está envergonhada. Por garem os colegas, o que não achamos correto.
isso, o plenário está vazio. Estou preocupada, porque há 2 semanas me-

Sr. Presidente, onde estão as 50 instituições nos de 200 manifestantes fizeram urna pancadaria
que receberam senhas? Onde estão as senhas do nesta Casa. Hoje, entre 500 a 600manifestantes es-
PT? Certamente, foram dadas à CUT, que hoje se tão tentando entrar aqui, e estamos reclamando que
transformou numa central sindical palaciana. não há ninguém nas galerias. Certamente, amanhã,

se não forem 40 mil, como as entidades estão dizen
Hoje pela manhã tentei comprar o livro O Corte- do, poderemos ter 20 mil manifestantes, e talvez seja

são -não consegui - para mandá-lo ao Presidente da muito difícil impedir urna pancadaria na Câmara dos
CUT, qoe freqüenta o Palácio e precisa saber como Deputados.
se comportar. A minha proposta é que criemos um grupo de

Nós, do PFL, votaremos contra a reforma. Parlamentares para que se sente com representantes
Entendemos que ela não serve ao Brasil, mas apenas do movimento, e que amanhã se faça um rodízio nas
ao Governo, que pretende aumentar o caixa para apli- galerias: entraria um grupo e, em seguida, outro grupo.
car maio dinheiro. Logo que assumiu, a primeira coi- Acho que temos de nos prevenir para o que
sa que fez foi um programa de geração de empregos pode ocorrer na Casa a partir de amanhã.
para os companheiros derrotados. Só do Rio Grande O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
do Sul, trouxe 5 derrotados para ocupar cargos de Mi- Acato a sugestão de V.Exa., a qual vamos apreciar
nistros.· E é claro que esses 5 derrotados trouxeram oportunamente.
100 companheiros que os apoiaram na campanha. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

Essa não é a conduta de um Governo que quer Para discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado
ajuste fiscal. Quem querajuste fiscal não o faz apenas Arnaldo Faria de Sá.
nas costas dos aposentados. Quem quer ajuste fiscal O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
tem de começar pela redução de despesa, e o Gover- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
no do PTnada fez para isso. Parlamentares, estamos vendo a tensão que vive

Neste momento, companheiros e companhei- esta Casa. A Câmara dos Deputados está sitiada,
ras, o sistema SIAFI, por intermédio do qual são feitas cercada por grades. Estamos acompanhando a ação
as liberações de verba, está fora do ar. Não consegui de policiaismilitares, que não têm culpa, mas que es-
acessá~lo hoje. Provavelmente, o Governo está ten- tão batendo nos servidores que querem adentrar esta
tando resolver problemas de liberação de verbas - Casa. Estamos vendo a dificuldade dos Deputados
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de transitar na própria Casa. O Parlamentar que está
aqui desde cedo e tenta andar de um anexo para ou
tro passa por 4, 5 barreiras. A Casa está totalmente
intransitável. Quem faz isso, Sr. Presidente, é a segu
rança interna, que não tem culpa, porque recebe or
dens.

É desta forma que queremos apreciar a maté
ria? A votação será secreta? Tem de ser às escondi
das? Ela não pode ser transparente? Será que o que
estamos votando é tão ruim, a ponto de ter de ser tra
tado escondidamente, de forma escamoteada? O que
estará por trás dessa tal emenda aglutinativa, que,
anuncia-se aos cantos, poderá ser a salvação da ban
cada governista? Será que o SIAFI saiu hoje do ar
porque aquilo que estaria contido no sistema não po
deria ser anunciado? Será que, como dizia o Deputa
do Alceu Collares, as negociatas são tão escabrosas
e por isso o SIAFI está fora do ar?

Não podemos esquecer, Sras. e Srs. Parlamen
tares, que estamos votando algo que prejudica sensi
velmente grande parte da Nação. Não podemos
achar que o servidor público é apenas uma parcela
privilegiada da população, como se tentou vender
nesses 3 meses. O servidor público é a Nação brasi
leira representada no Estado, independentemente de
qual seja o Governo, de quem esteja no poder hoje,
esteve ontem ou estará amanhã.

É preciso que respeitemos a integralidade, a pa
ridade. Tudo isso está contido na Carta Constitucional
de 1988. E aqueles que não estiveram na Constituinte
não podem alegar desconhecimento, porque, ao as
sumirem seus mandatos, juraram respeitar a Consti
tuição, juraram respeitar todos os seus artigos.

Essa emenda constitucional, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, não respeita direito adqui
rido. Desafio qualquer um a provar, no texto do Rela
tor, o chamado respeito ao direito adquirido. Esta
emenda constitucional, além de revogar as regras de
transição da Emenda nO 20, não cria novas regras de
transição. Quem está próximo de alcançar o seu direi
to vai perdê-lo totalmente, pois não será estabelecida
nenhuma regra de transição.

Portanto, senhoras e senhores, precisamos to
mar cuidado com o que será votado. Estamos sendo
ladrões do direito, da cidadania, e a responsabilidade
ficará indelevelmente marcada na hora em que cada
um der o seu voto, porque hoje se exige primeiro a im
pressão digital para que ele seja proferido. A impres
são digital desse crime ficará marcada no caso da
quele que quiser fazer o favor de jogar ao lado dos po
derosos.

Por que não temos ninguém nesta Casa hoje?
Porque esta é uma votação da vergonha, que tem de
ser feita às escondidas. É uma votação que tem de ser
escamoteada, não pode ser feita às claras, não pode
ser colocada de maneira sublime, limpa, como, certa
mente, todas as votações deveriam ser. Esta é a vota
ção envergonhada, escondida, da Casa sitiada, sim,
como lembra o Deputado Alceu Collares. O próprio
Parlamentar, para adentrar esta Casa e circular entre
seus anexos, tem de passar por várias barreiras. Acre
dito que o Parlamentar tem de ter liberdade para transi
tar na Casa. V. Exa. tem de dar liberdade de trânsito ao
Deputado em quaisquer dependências da Casa, e ne
nhuma segurança pode barrá-lo na sua movimentação
pelos vários anexos. Caso contrário, estaremos sim
plesmente manchando a democracia, jogando por ter
ra todo aquele sonho que um dia tivemos.

Em 10 de janeiro deste ano, muitos disseram
que a esperança venceu o medo, mas o medo está
neste momento jogando por terra a esperança de to
dos nós. Queremos que o art. 272 seja respeitado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

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

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

O SR. JÚLIO LOPES (PP - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, julgo absolutamente vergonhoso que
aqui estejamos todos nós reunidos para votar o que
ainda não conhecemos. Nem sequer temos conheci
mento do texto que vamos votar em breve. Isso é um
absurdo!

Parece-me que atentaremos contra as carreiras
de Estado do Brasil, contra o funcionalismo público,
contra a universidade, que sairá sangrando dessa pu
nhalada. Certamente, já apunhalamos nossa credibi
lidade pública como Parlamento, por estarmos reuni
dos sem nem sequer saber o que vamos votar.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho
aqui uma cópia do relatório. O art. 37 estabelece que,
no caso dos desembargadores, osalário fica limitado
a 75% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. O art. 93 da Constituição Federal,
que não está sendo modificado, determina diferente
mente. É preciso que o Relator venha ao plenário es
clarecer a questão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Chamarei o Relator.

A SRA. MARIA 00 ROSÁRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A $RA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS.• Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ouvi
com atenção o pronunciamento do Líder José Carlos
Aleluia. Quero rejeitar de plano o que disse S.Exa. a
respeito dos Ministros do Rio Grande do Sul que com
põem o Governo Lula, ou seja, que formam um gover
no de .• derrotados. Quero dizer ao Líder Aleluia, em
nomedoRioGrande, que derrotado lá é o seu partido,
que, na história daquele Estado, nem sequer chegou
alguma vez ao Palácio Piratini. (Palmas.)

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço apálavra pela ordem.

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

O$R.ALSERTO GOLDMAN (PSDB - SP Pela
ordem. S~m.revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamosdiscuti.ndo.a matéria sem um texto. Além disso,
não estápresente o Relator, que.não está ouvindo o
que deba.temos na Casa. Pergunto a V.Exa. se não
seria conveniente, decente, correto, para que a Casa
funcione.~m)ssadignidade seja mantida, suspender
mos a sessão até á vinda do Relator ao plenário.

Sr. Presidente, é humilhante discutir um texto
que desconhecemOS e sem a presença do Relator.

O SR; PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado AlBerto Goldman, a questão de VExa. é a
mesma do Deputado Onyx Lorenzoni. Estou tentando
localizar o Belator. Oportunamente, informarei a
VExa. A matéria qUe estamos discutindo é a que está
disponível nas bancadas. Matéria nova, apresentada
no momento oportuno, permitirá, de acordo com a
nossa tradiçã(), apresentação de outras emendas.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Presi
dente,peçoa palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (pT - SP
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de lembrar aos nobres Deputados que argüi
ram a questão de ordem que o art. 192 do Regimento
Interno faculta a v.Exa. solicitar o comparecimento do
Relator durante o encaminhamento da votação. Por
tanto, os nobres Deputados poderão estar plenamen
te atendidos com o esêlarecimento do Sr. Relator nes
sa fase do processo de discussão, mas não agora,
conforme requerido.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Onde está isso?
Leia, por favor.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Art.
192.

Deputado Alberto Goldman, após ouvirmos o
Deputado Arlindo Chinaglia, concederei a palavra a
VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo China
glia, para discutir a favor da matéria.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é .evidente que estamos tratando de um tema
que diz respeito a milhões de pessoas. Trata-se da
previdência dos servidores públicos brasileiros. Nós,
Parlamentares, devemos fazer o debate de idéias, até
para que cada partido e cada Deputado possam se
apresentar perante a sociedade, a fim de que possa
mos ser avaliados e julgados.

Quero, inicialmente, demonstrar nossa diferen
ça política e ideológica, ao longo dos anos. Primeiro, é
iniciativa da base de apoio do Governo - e será vitória
deste Governo - que o seguro de trabalho, privatiza
do em reformas pas~adas,volte a ser estatal. Segun
do, estamos trabalhando e insistindo para que a previ
dência complementar seja pública.

Por que faço referência a esses 2 pontos? Por
que mantemos a.coerência de defender um Estado
democrático, profissionalizado e com controle social,
mas que tenha o poder e a capacidade de interferir,
inclusive, nos rumos da economia.

Em homenagem ao combatente de idéias, De
putado Onyx Lorenzoni, que fez referência a discur
sos e posições passadas, lerei pequeno trecho de
pronunciamento que S.Exa.fez na Assembléia Legis
lativa do Rio Grandedo Sul, em defesa do seu Esta
do, argumentando que o condomínio do Rio Grande
do Sul, sustentado pela sociedade, arrecadava 270
milhões de reais e oferecia apenas 6 milhões de reais



DURANTE O DISCURSO DO SR.
ARLINDO CHINAGLlA, ASSUMEM
SUCESSIVAMENTE A PRESIDÊNCIA OS
SRS. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 1°
VICE-PRESIDENTE, E JOÃO PAULO
CUNHA, PRESIDENTE.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, com base no art. 74, inci
so VI do Regimento Interno. Fui citado nominalmente
em uma inverdade. No Estado do Rio Grande do Sul,
eu sempre propus...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minutinho, Deputado. VExa. foi citado e quer usar a
palavra...

O SR. ONYX LORENZONI - Nominalmente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Então VExa. tem direito a1 minuto.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
dizer ao Deputado Arlindo Chinaglia que, quando
exerci o mandato de Deputado Estadual no Rio Gran
de do Sul, fui autor de uma emenda ao projeto a que
S.Exa. se referiu, que propunha, sim, fundo de capita
lização - conta individual - público para os futuros
servidores do Estado, rigorosamente igual à Emenda
nO 2, de minha autoria, acatada pelo Relator, mas não
incluída no relatório.

Continuo defendendo que o fundo deve ser pú
blico, com gestão paritária. O Deputado Arlindo Chi
naglia vai ter de mandar retirar dos Anais da Câmara
as assinaturas do Governador Aécio Neves, do Depu
tado Inocêncio Oliveira e do Deputado Luis Eduardo
Magalhães, que retiraram a contribuição dos inativos
no Governo anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está esclarecido.

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

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

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SE Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz
uma referência, na minha opinião, até elogiosa, quan
do chamei o Deputado Onyx Lorenzoni de combaten
te de idéias. S.Exa. me respondeu dizendo que não
era verdade.
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para segurança, saúde e educação. S.Exa. propunha, dos, de que havia privilégios e déficits. Se não há um
para o Estado do Rio Grande do Sul sair dessa situa- sistema previdenciário desenvolvido, não se pode fa-
ção, que houvesse a previdência complementar pri- lar em déficit. Então, estamos buscando criar um sis-
vada, em que as contas individuais com regime de ca- tema equilibrado e justo.
pitalização poderiam contemplar a previdência com
p�ementar. Digo isso também para responder ao De
putado José Carlos Aleluia.

O Sr. Alberto Goldman - Sr. Deputado, VExa.
me permite um aparte?

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Deputado
Alberto Goldman, neste momento, não. Faremos o
debate durante todo o dia.

O Sr. Alberto Goldman - Sr. Deputado, VExa.
me concede depois um aparte?

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Deputado,
gostaria que VExa. respeitasse o orador. Não lhe con
cedi o aparte. Quero desenvolver o raciocínio. No mo
mento oportuno, se possível, darei o aparte a VExa.

O Deputado José Carlos Aleluia acabou de di
zer que defende uma boa reforma, socialmente justa,
distributiva. Isso conflita com as posições históricas
do Partido da Frente Liberal. Não estou querendo
desrespeitar o PFL, mas debater. De nossa parte, es
tamos mantendo a idéia de que, para fazer justiça so
cial, os que ganham menos não podem e não devem
sustentar aposentadorias milionárias. Nessa dimen
são, faremos o corte. A previdência complementar
será pública e nada será privatizado.

Digo mais: estamos evoluindo e teremos a inte
gralidade, conforme os servidores reivindicam e nós
defendemos. Fazemos esforços de última hora, que
não prejudicam o debate, tampouco a votação, para
que a faixa de isenção de contribuição dos inativos
suba até 2.400 reais.

É bom lembrar que essa idéia - e votar a favor
dela causa-nos muito mal-estar, vamos confessar 
surge dos Governadores de todos os partidos. É por
isso que o Presidente da República está sendo insta
do a cumprir um acordo.

Mas é fácil resolver a questão. Seria uma inicia
tiva muito bem-vinda para nós, da base aliada, se os
Governadores abrissem mão da proposta de contri
buição de inativos, até porque não é verdade que
houve assinatura de Líderes para que não houvesse
a cobrança de inativos. Essa proposta foi derrotada
em plenário, por 5,6, 7 vezes. Inclusive, foi isso que
impediu o Rio Grande do Sul de continuar a cobrar
dos inativos, antiga prática naquele Estado.

Portanto, Srs. Parlamentares, queremos, sim,
equilibrar a Previdência Social; queremos refutar a
idéia passada para a sociedade, em governos passa-
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Então, faço questão de ler o que disse S.Exa.,
até porque penso que este é um mecanismo demo
crático. A data não está clara.

Diz S.Exa.:

"Por essa razão, estamos nos empe
nhando para que esse projeto de lei comple
mentar seja aprovado e para que o Rio
Grande possa dar um passo pioneiro no
sentido de que no próximo ano tenhamos
oportunidade de construir, mediante discus
são séria e responsável, um fundo de capi
talização em conta individual que possa, ao
longo do tempo, possibilitar o surgimento de
uma realidade".

Por que não é pública, Sr. Presidente? É bom
esclarecer por que a Constituição brasileira não per
mite que haja previdência complementar pública.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na condição de Parlamentares, devemos respeito a
V.Exa. e aos demais membros da Mesa.

Um Vereador da cidade de Salto me procurou,
porque queria falar comigo. Fui pedir ao segurança
para deixá~lo entrar, a fim de que eu pudesse conver
sar com ele. Osegurança disse que eu tinha de pedir
ordem ao José Umberto, para que esse Vereador pu
desse falar comigo. Sr. Presidente, precisamos pôr or
dem na Casa. O segurança Alfredo - se for preciso,
eu vou buscá-lo agora - disseque só poderia deixar o
Vereador entrar para falar comigo se tivesse ordem
do José Umberto. Quem é José Umberto?

O SR. ROBERTO FREIRE - Eu estou pergun
tando também: quem é José Umberto?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem é que V.Exa. quer que entre?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Um Vereador
de Salto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Vereador de Salto está autorizado a entrar na Casa,
Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas não é
possível, Sr. Presidente, que eu tenha de pedir autori
zação ao José Umberto para poder falar com um Ve
reador. É preciso pôr ordem. Em qualquer portaria, é
a mesma coisa. José Umberto é que manda na

Casa? O Presidente é V.Exa. O que é isso, Sr. Presi
dente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Vereador de Salto está autorizado a entrar na Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ '-- Obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caia
do, que falará contra a matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, são vários os companheiros que relatam a
revolta das pessoas que estão do lado de fora do
Congresso Nacional. Os companheiros sabem que
milhares de servidores estão chegando a Brasília na
tarde e na noite de hoje. Alegam que a violência na
porta do Parlamento brasileiro alcançou níveis jamais
vistos.

Sr. Presidente, sou médico-cirurgião e sei dife
renciar sinal de sintoma e causa de efeito. Hoje o que
está ocorrendo aqui e em todo o Brasil é uma coisa
só: o povo, o cidadão comum, o eleitor, o brasileiro
não aceita ser traído, não aceita ser enganado e não
aceita ser usado como massa de manobra.

Pergunto a todos os que nos assistem neste
momento, a todos aqueles que estão lá fora: se não
fossem os eleitores, o Presidente Lula teria chegado
ao Palácio do Planalto? Se não fossem os eleitores, a
maioria dos Parlamentares que se elegeu pelo PT te
ria chegado ao Congresso Nacional?

O que estamos discutindo? Ouvi argumenta
ções do orador que meantecedeu e percebi que eles
sabem muito bem que estão defendendo neste plená
rio posições contra as quais se manifestaram nos pa
lanques, em todos os quadrantes deste Brasil.

É por isso que querem essa discussão acanha
da, envergonhada, anêmica, sem ter ao menos tribu
na, sem ter presença na platéia e sem ter o povo den
tro da Casa, porque sem dúvidà nenhuma iria cair a
máscara de muitos que se serviram desse povo como
massa de manobra, como militantes aguerridos que
levantaram a bandeira do partido de oposição à épo
ca e lhes deram a vitória naseleiçõesemmuitos Mu
nicípios do País, conduzindo Lula à Presidência da
República.

O orador que me antecedeu quer responsabili
zar os Governadores por cobrarem dos inativos. Meu
Deus, a que ponto chegou o acovardamento do Go
verno! Assumam aquilo que estão redigindo! Digam
alto e bom som o que querem para este País! Sempre
disseram ser os defensores dos aposentados, dos
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inativos e dos pensionistas. Como podem dizer que
esta reforma vai melhorar as condições sociais? Con
forme disse o Líder do meu partido, com muita com
petência, é um viés arrecadatório, é um furor para ar
recadar, como jamais vimos igual. Esse é o único pen
samento do Governo neste momento. Ele não está
preocupado, de maneira alguma, com a vertente soci
al, visto que se colocou como partido representante
das camadas mais carentes. Onde estão os progra
mas sociais? Onde eles estão ocorrendo? Onde está
o Fome Zero? Onde está o PETI, Programa de Erradi
cação do Trabalho Infantil, que criamos? Onde é dado
apoio às pessoas mais carentes e necessitadas deste
País?

Sr. Presidente, o que está ocorrendo hoje nesta
Casa é inaceitável: artimanha, articulação do Planalto,
pressão sobre os Deputados, liberação de verba orça
mentária para conseguir votos favoráveis, porque não
há argumentos para sensibilizar os Parlamentares.
Mais grave ainda é a fuga, é o medo de enfrentar 40 mil
pessoas amanhã, na Esplanada dos Ministérios, é a
negação do discurso. Não há nada pior na vida de um
político do que perder o discurso. É exatamente isto
que está ocorrendo: o PT está perdendo o discurso
nesta hora, juntamente com todos os partidos que o
estão apoiando e que fizeram discurso contrário.

Votaremos contra a proposta do Relator, desta
cando as nossas emendas.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO-Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, minha questão de ordem está embasada nos
arts. 172, 174 e 177 do Regimento Interno. Quero fa
lar a respeito da importância da presença do Relator
na sessão.

Ora, Sr. Presidente, o Relator é de carne e osso,
mas não há relatório, não há substitutivo. Esta sessão
poderá ser elevada à categoria de sessão espírita, se
não houver substitutivo para deliberarmos sobre ele.
Na discussão da matéria, o Relator e, principalmente,
o relatório estão ausentes.

Portanto, solicito, peço, imploro a VExa. que lo
calize o Relator e o chame ao plenário, porque preci
samos deliberar sobre os destaques. Temos de traba
lhar. Precisamos apresentar os destaques, e até ago
ra não temos um relatório para nos basear nele.

o SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.

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

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Pauderney Avelino sabe que nesta Casa há
Líderes, que a Câmara dos Deputados tem tradição,
tem Regimento Interno, tem mais de 100 anos. É mais
antiga e experiente do que cada um de nós, individu
almente. Todos sabemos que o Relator está, no mo
mento, reunido para preparar exatamente...

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - O relatório.
O SR. PAULO DELGADO - Não, o relatório

está em discussão. Para preparar, ouvido o debate...
VExa. sabe que, há alguns anos, não há necessidade
- desde a existência da Taquigrafia - de ninguém
acompanhar o debate para saber o que está sendo
discutido. Há parlamentos no mundo em que as vota
ções já são feitas pelo sistema eletrônico. Não há ne
cessidade de reuniões parlamentares regulares em
vários parlamentos do mundo.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Vamos ao Re
gimento, então, Deputado.

O SR. PAULO DELGADO - O Regimento da
Casa permite esse tipo de situação. Já houve, na his
tória do Parlamento - tanto na Constituinte quanto na
Revisão Constitucional-, momentos em que o Rela
tor não estava presente, como agora. Nessas oca
siões, V Exa. estava em posição contrária à de hoje, e
nós não contestamos a ausência do Relator. Quando
se encerrar a discussão, S.Exa. vai falar pela maioria
e ver o que acolhe e o que não acolhe.

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

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

O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
achando esta situação insólita. Parece que estamos
velando um defunto ainda vivo.

Sinceramente, não consigo compreender como
podemos continuar discutindo a matéria. Solicito que
VExa. só reabra a próxima sessão quando o relatório
nos for apresentado, para que possamos nos debru
çar sobre ele. Parece O Processo, de Kafka. Estamos
velando defunto vivo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma ordem.

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

------~~----~~--- -- -~~~-
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, minha questão de ordem é correlata com a
que fiz anteriormente. O PFL está planejando os des
taques. Gostaria que VExa. garantisse que a discus
são só será encerrada quando conhecermos o texto,
para que possamos planejar os destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, o projeto ora em discus
são é o que foi distribuído ao Plenário. O Relator
pode, a qualquer hora, até encerrar o debate, apre
sentar uma emenda aglutinativa. que. altere vários
pontos apresentados no seu relatório. Nossa tradição
indica o seguinte: quando se apresenta uma emenda
aglutinativa, abre-se um tempo para que as Lideran
çaspossam apreciá-Ia <e ver quais são os destaques
que cada Liderança desejafaz~r.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, a prática que se tem na Casa é a de construir
emendaaglutinativa a várias mãos. O Relator está
con~truindo-a com seus cons~lheiros, sem a partici
pação da Oposição. VExa., que já foi de oposição,
entende a minha.posição. Posso, por exemplo, fazer
um destaque é o nosso desejo - na questão da apo-
sentadoria ~special dos professores, .mas, se o Hela
torjá tiver incorporado a matéria ao seu texto, perde
rem?s.o dest~que,poi~há um número .limitado para
destacar.Apenaspara que haja, digamos assim, uma
relação de confiança edeabertura, é fundamental
que a discussão n~o .• se. enGerr~ s~m que conheça
mos a prim13ira alternativa. Pode.até vir outra, mas
preciso co~hec~r o texto que está sendo elaborado
corngrande esforç() pelq Relatqre que, acredito, vai
avançar, graças à pressão que as Oposições estão
fazendo.

O SR. PRESlpENTE (João Paulo Cunha) - De
puta<;lo.José Carlos Aleluia, não háo que decidir. Na
realidade, minhél função aqui é conduzir a sessão. Se
vai h~ver apresentação ou não d~ emenda aglutinati
va, vamos verificar nahora em que o Relator proferir o
seu .. parecer, se houver.ou não nova proposta. De
qual~uerforma, imagino~ue, havendo vários Líderes
de governo na Casa, naturalm13nte solicitarão ao Re
latorque provoque uma conversa com V.Exa., a fim
deV~rifi?ar,emGasode haverernenda aglutinativa, a
sua redação. Então, V.~xa. e o~de:mais partidos terão
maior tempo para anaH~l3.r a matéria.

O S.R.PAU~O DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavrapelaorgern'

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

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
prestar um esclarecimento ao nobre Líder José Car
los Aleluia.

Deputado, não gostaríamos de perder os votos
da bancada do PFL. Por isso, pedimos a V.Exa. que
não feche a questão do partido. Não estamos na fase
da discussão prévia da matéria, mas da discussão
gera/. O Relator pode estarpresente em qualquer mo
mento da sessão, mas é essencial que estejapresen
te na discussão prévia da matéria, quando elaéenca
minhada. Nesse momento é que se organiza o pro
cesso de votação das emendas. A discussão gera.I é
para a votação total do projeto, ressalvados os desta
ques.

Então, VExa., seguindo a sugestão do Presi
dente, terá, nos próximos momentos, já que assim o
deseja, a possibilidade de ouvir o Relator, que neste
momento está reunido com outras Lideranças, que
não as do PFL, pelo que V.Exa. está dizendo. Mas te
mos todo o interesse de discutir com a Liderança do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (J~o Paulo Cunha) 
Encontra-se presente o Sr. José Nazareno Cardeal Fon
teles, representante do Estado do Piauí, ele~o pela Coli
ga~o PT/PTN/PCdoB/PUPTdoB/PAN/PMN, que toma
rá posse em virtude de vaga na Coligação.

Convido S.Exa. a prestar o compromisso regi
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. José Nazareno Car
deal Fonteles e presta o seguinte compromisso):

"Prometo Manter, Defender e Cumprir
a Constituição, Observar as leis, Promover o
Bem Geral do Povo Brasileiro e Sustentar a
União, a Integridade e a Independência do
Brasil".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
claro empossado o Sr. José Nazareno Cardeal Fonte
leso (Palmas.)

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.)-Sr. Presidente, VExa., ao respondera uma das
questões de ordem aqui formuladas, remeteu ao Re
lator a decisão quanto à aceitação ou não de emen
das aglutinativas ou de destaques que possam ser
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apresentados. No nosso entender, a competência
para decisão da matéria é dos autores das emendas,
ou dos Líderes, ou de 10% dos membros da Casa e
não do Relator, isoladamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, como bom obser
vador do Regimento Interno, a interpretação de
V.Exa. está correta. Todavia, a tradição desta Casa é
de que quem dá o contorno político à emenda agluti
nativa é o Relator, a qual, certamente, será subscrita
por Líderes ou autores de outras emendas.

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

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

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, daqui a
pouco V Exa. vai encerrar a sessão e convocar outra.

Tendo em vista que daqui a pouco haverá uma
hipoglicemia coletiva, indago de VExa. se na próxima
sessão extraordinária o painel será mantido ou não.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerrada a sessão, fecha-se o painel. Quando for ini
ciada outra sessão extraordinária, será aberto um ou
tro painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado
João Magno, que falará a favor da matéria.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, acompanhei atentamente os debates travados
em torno desta matéria, que é de alta relevância para
a população brasileira.

Estou preocupado com o fato de a Oposição
não ter reconhecido até hoje que não se qualificou
para dar a este Parlamento a devida grandeza que o
povo merece.

Vejo posições próximas de instintivas, porque
não quero entender que esteja havendo perda de me
mória do PFL, já que ouvimos Deputados esbraveja
rem, dizendo que não houve debates, que a Previdên
cia vai desestruturar as carreiras de Estado e uma sé
rie de outras coisas que a população brasileira sabe
que não faz sentido.

Esta mesma Oposição, que não sabe o que fa
zer hoje, outrora teve a oportunidade de promover a
reforma da Previdência, mas não teve competência
para fazê-lo. Quando quiseram a reeleição do
ex-Presidente, aprovaram-na facilmente nesta Casa.
E agora tentam, com medidas meio levianas, obstru
ir o legítimo debate que se trava para a votação da

matéria ainda hoje. Ora, os 175 milhões de brasilei
ros querem, com celeridade, a votação desta pro
posta, da maior relevância para o País.

Sr. Presidente, dizem haver balbúrdia e todo tipo
de pressão lá fora. Há pressão e manifestação demo
cráticas, e V.Exa. tomou providências equilibradas e
serenas, como é do seu feitio, para que o Parlamento
brasileiro funcionasse adequadamente. VExa. não in
terrompeu o direito de ir e vir de ninguém, até porque
isso não é de sua competência. A Esplanada está
aberta.

Lamento o fato de esses Parlamentares contrá
rios à votação da reforma da Previdência não terem
vindo dizer que defendem os salários abusivos de
parte do Judiciário do País. Por que não vieram dizer
que são favoráveis a que as cortadoras de cana do
Nordeste e de Minas Gerais praticamente não te
nham aposentadoria? Por que não vêm aqui argu
mentar que não querem a reforma da Previdência,
porque este País já tem uma reforma falsamente jus
ta? Esses já perderam o bonde da história. A reforma
previdenciária é uma necessidade do povo brasileiro.

Parabéns ao Deputado José Pimentel, que sou
be produzir o debate, com mais de 340 reuniões es
palhadas por este Brasil. Parabéns ao nosso compa
nheiro Maurício Rands, que na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação soube também cumprir
o seu papel. Este País nunca viu tanta discussão, em
todos os Estados brasileiros e nesta Casa, de forma
profunda, sobre tema dessa grandeza. Por isso, a re
forma se faz necessária hoje.

V Exa. pode continuar conduzindo o debate com
a mesma serenidade que lhe é peculiar, porque não é
verdadeira essa pressão que vem sendo feita pelo mi
crofone, de que está havendo todo tipo de anomalia
por parte dos servidores. Está havendo manifestação
democrática, e V.Exa. vem cumprindo com rigor o que
cabe ao Presidente desta Instituição, que é o devido
ordenamento dos trabalhos.

Não há impedimento de nenhum movimento
de Deputado, como disseram aqui. Tudo transcorre
da melhor forma possível. O Brasil conseguiu con
quistar o equilíbrio, a maturidade de sua democra
cia. Graças a Deus, vivemos na maturidade da nos
sa democracia. E, nesse momento, o PT, com seus
aliados, está podendo promover as verdadeiras mu
danças, imprescindíveis para os milhões de brasilei
ros.

Por isso, vamos votar hoje e vamos ganhar
esta reforma tanto nos destaques como no mérito,
para que o Brasil consiga fazer justiça social.
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VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~

Esgotado o tempo regimental, vou encerrar a sessão
e convocar outra, Extraordinária, dentro de instantes.

Em conseqüência, está prejudicado o seguinte
requerimento do Deputado José Carlos Aleluia:

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do § 1° do art. 67 do RICD,

seja convocada Sessão Extraordinária desta Casa,
imediatamente para após o término desta Sessão,
com a finalidade de votar a PEC 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
na: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Informo que, na próxima sessão extraordinária, os pri
meiros oradores inscritos serão o Deputado Geddel
Vieira Lima, nosso 1° Secretário, que falará contraria"
mente à matéria, e o Deputado José Eduardo Cardo
zo, que falará favoravelmente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 2

PARÁ

Babá PT
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Total de Pará: 3

AMAZONAS
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMOB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Ariosto Holanda PSOB
Amon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 11

PIAuí

Átila Lira PSDB
Marcelo Castro PMDB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Ricardo Rique S.Part.
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
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Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PLPUPSL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSOB
Cleonâncio Fonseca PP
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leão PLPUPSL
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha PFL
Milton Barbosa PFL
Robério Nunes PFL
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PLPUPSL
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
HerculahO Anghinetti PP
Ibrahim Abi-Ackel PP
João Magalhães PTB
José Mílitão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS

Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mauro Lopes PMDB
Rafael Guerra PSDB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 24

EspíRITO SANTO

Marcus Vicente PTB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PSB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PSDB
Fernando Gonçalves PTB
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PDT
Josias Quintal PSB
Moreira Franco PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 19

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Carlos Sampaio PSDB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
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Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Ivan Valente PT
João Batista PFL
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Marcos Abramo PFL
Medeiros PLPUPSL
Paulo Kdbayashi PSDB
Paulb Urna PMDB
Professor Luizinho PT
Télma de Souza PT
Vadão Gomes PP
Vicente· Cascione PTB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 22

MATO GROSSO

Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Pedro Chaves PMoB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Mutilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMoB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Dilceu Sperafico PP
or. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
Oliveira Filho PLPUPSL
Total de PARANÁ 8
SANTA CATARINA
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMoB
Enio Bacci PoT
Érico Ribeiro PP
Júlio Redecker PSoB
Mendes Ribeiro Filho PMoB
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

PARÁ

Jader Barbalho PMoB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Zenaldo Coutinho PSoB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Uns PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Total de Rondônia: 1

ACRE

Júnior Betão PPS
Total de Acre: 1
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MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Bismarck Maia PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 2

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí; 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mário Negromonte PP
Reginaldo Germano PFL
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PLPUPSL
Lael Varella PFL
Marcello Siqueira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Total de Minas Gerais: 8

Agosto de 2003

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Carlos Dunga PTB
Lúcia Braga PMN
Marcondes Gadelha PTB
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de PARAíBA 4

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PLPUPSL
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 3

BAHIA

João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Araújo PFL
Jutahy Junior PSDB
Marcelo Guimarães Filho PFL

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Arolde de Oliveira PFL
Deley PV
Francisco Dornelles PP
Juíza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
Maria Lucia PMDB
Sandro Matos PSB
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
Bispo Wanderval PLPLlPSL
Celso Russomanno PP
Dr. Pinotti PMDB
Gilberto Nascimento PSB
Jefferson Campos PSB
João Herrmann Neto PPS
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DiSTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
Total de Distrito Federal: 1
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PSDB
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB
Gustavo Fruet PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Odílio Balbinotti PMDB
Ricardo Barros PP
Takayama PSB
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
Jorge Boeira PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, terça-feira, dia 5, às 15h15min, com a se
guinte

ORDEM DO DIA

MA TÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art: 191, I, do Regimento Interno)

DISCUSSÃO

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-8, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n.O 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 provi
dências; tendo .parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade, com emendas, contra os

votos dos Deputados José Roberto Arruda,
Vilmar Rocha, Ibrahim Abi-Ackel, Wilson
Santos, André de Paula, Eduardo Paes, Ro
drigo Maia, Juíza Denise Frossard, Ney Lo
pes, Alceu Collares, Mendes Ribeiro Filho,
José Ivo Sartori e IIdeu Araújo. (Relator: De
putado Maurício Rands); e da Comissão
Especial pela admissibilidade das emendas
apresentadas e, no mérito, pela aprovação
desta; pela aprovação parcial da de n° 507,
de 2002, apensada, e das emendas nOs 02,
03,04,05,09,10,11,13,14,22,23,27,31,
35,36,39,45,46,47,50,52,54,59,60,61,
63, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 81,82, 83, 88 98,
99,102,103,114,116,119,124,132,135,
136,137,144,146,149,152, 153,154,156,
159,160,166,167,169,171,174,181,182,
194,197,201,205,209,210,213,214,217,
219,220,221,231,255,263,265,266,272,
274,275,276,277,279,282,285,289,291,
293,304,308,312,323,335,352,354,362,
365,371,375,383,384,385,398,399,406,
414,417,420,422,426,427,430,434,435,
439, 442, 448, 450, 452, 454, 456 e 457,
com substitutivo, e· pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição nOs. 37 e
179-A, de 1999, 198 e 288, de 2000, 323,
de 2001 e 550, de 2002, apensadas, e das
emendas nOs 01,06,07,08,12,15,16,17,
18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,32,33,
34,37,38,40,41, 42, 43, 44,48,49,51,53,
55,56,57,58,62,64,65,66,67,70,71,72,
73,76,77,80,84,85,86,87,89,90,91,92,
93,94,95,96,97,100,101,104,105,106,
107,108,109,110,111,112,113,115,117,
118,120,121, 122, 123, 125, 126, 127, 128,
129,130,131,133,134,138,139,140,141,
142,143,145,147,148,150, 151,155,157,
158,161,162,163,164,165,168,170,172,
173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184,
185,186,187,188,189,190,191,192,193,
195,196,198,199,200,202,203,204,206,
207,208,211,212,215,216,218,222,223,
224,225,226,227,228,229,230,232,233,
234,235,236,237,238,239,240,241,242,
243,244,245,246,247,248,249,250,251,
252,253,254,256,257,258,259,260,261,
262,264,267,268,269,270,271,273,278,
280,281,283,284,286,287,288,290,292,
294,295,296,297,298,299,300,301,302,
303,305,306,307,309,310, 3rt, 313, 314,
315,316,317,318,319,320,321,322,324,
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325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, tra os votos dos Deputados Gervásio Silva,
334,336,337,338,339,340,341,342,343, Veda Crusius, Alceu Collares, Murilo Zauith,
344,345,346, 347, 348, 349, 351,353,355, Pauderney Avelino, Onyx Lorenzoni, José
356, 357, 358, 359, 360, 361, 363,364, 366, Roberto Arruda, Enéas Carneiro e João
367,368,369,370,372,373,374,376,377, Campos (Relator: Deputado José Pimentel).
378,379,380,381,382,387,388,389,390, Tendo apensadas as PECs nOs 37/99,
391,392,393,394,395,396,397,400,401, 179-A/99, 198/00, 288/00, 323/01, 507/02,
402,403,404,405,407,408,409,410,411, 550/02.
412,413,415,416,418,419,423,424,429,
431,432,433,436,437,438,440,441,443,
444,445,446, 447, 449,451,453,455con-

Ata da 129a Sessão, Extraordinária, Vespertina,
5 de agosto de 2003

PARÁ

AMAZONAS

ANIVALDO VALE PSB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
NILSON PINTO PSB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 13

ÀS 15 HORAS E 16 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

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 8

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB

ÁTILA LINS PPS
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5
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RONDÔNIA

ANSELMO PT
CASARA PSB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAU PP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃOTOTA PP
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSB
MAURíCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSB
ARIOSTO HOLANDA PSB
ARNON BEZERRA PSB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSB
LEÔNIDAS CRISTINa PPS
MANOEL SALVIANO PSB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PL
ROMMEL FEIJÓ PSB
VICENTE ARRUDA PSB
Total de Ceará: 20

PIAuí
ÁTILA LIRA PSB
B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PFL
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRÂ PT
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFl
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
RiCARDO RIQUE S. PART.
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 7
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PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PT8
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PT8
MAURíCIO RANDS PT
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PMDB
RENILDO CALHEIROS PCdoB
RICARDO FIUZA PP
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
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 GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSB
JOÃO LEÃO PL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
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: 33

MINAS GERAIS

ATHOSAVELlNO PPS
CABO JÚLIO PSB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDUARDO BARBOSA PSB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL
JOSÉ MILlTÃO PTB
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SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSB
ALDO REBELO PCdeB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSB
ANTONiO CARLOS PANNUNZIO PSB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT

EspíRITO SANTO

FEU ROSA S. PARI.
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSB
Total de Espírito Santo: 10

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL BERNARDO ARISTON PSB
JÚLIO DELGADO PPS BISPO RODRIGUES PL
LAEL VARELLA PFL CARLOS NADER PFL
LEONARDO MATTOS PV CARLOS SANTANA PT
LEONARDO MONTEIRO PT CHICO ALENCAR PT
L1NCoLN PORTELA PL DR. HELENO PSB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP EDSON EZEQUIEL PSB
MARIA DO CARMO LARA PT EDUARDO CUNHA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL EDUARDO PAES PSB
MÁRIO HERINGER PDT ELAINE COSTA PTB
MAURO LOPES PMDB FERNANDO GABEIRA PT
ODAIR PT FERNANDO GONÇALVES PTB
OSMÂNIO PEREIRA S, PARI. FRANCISCO DORNELLES PP
PATRUS ANANIAS PT JAIR BOlSONARO PTB
PAULO DELGADO PT JANDIRA FEGHALI PCdeB
RAFAEL GUERRA PSB JORGE BITIAR PT
REGINALDO LOPES PT JOSÉ DIVINO PMOB
ROBERTO BRANT PFL JULIO LOPES PP
ROMEL ANIZIO PP LEONARDO PICCIANI PMDB
ROMEU QUEIROZ PTB L1NDBERG FARIAS PT
RONALDO VASCONCELLOS PTB LUIZ SÉRGIO PT
SARAIVA FELIPE PMDB MIRIAM REID PSB
SÉRGIO MIRANDA PCdeB NELSON BORNIER PSB
SILAS BRASiLEIRO PMDB PAULO BALTAZAR PSB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT PAULO FEIJÓ PSB
VITIORIO MEDIOLl PSB REINALDO BETÃO PL
Total de Minas Gerais: 45 RENATO COZZOLlNOPSC

ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 37

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE SANTOS PSB
ALMERINDA DE CARVALHO PSB
ALMIR MOURA PL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
AROLDE DE OLIVEIRA PFL
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DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
OURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PSB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSB
LOBBE NETO PSB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT

ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PSB
TELMA DE SOUZA PT
VALDEMAR COSTA NETO PL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSB
ZULAIÊ COBRA PSB
Total de São Paulo: 59

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
WELlNTON FAGUNDES PL
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATlCO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÃS

BARBOSA NETO PMDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTS
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8
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PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
ORA CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉJANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSB
MAx ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSONMEURER PP
OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SEHRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
SELMA SCHONS PT
TotaldéParaná: 24

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARUTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GEHVÁSIO SILVA PFL
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULOAFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT

BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO A PPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI pMDB
JÚLiO REDECKER PSB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDOBIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO·GOUVÊA PL
PAULO PIME:NTA PT
TAHCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSB
Total dé Rio Grande do Sul: 28

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 432 Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 .,.. LEITURA DA ATA

O SR. COLBERT MARTINS, servindo como 2a

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. ANTONiO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem parecer vem muito mais preparada para ser votada
VExa. a palavra. em PLenário do que as que tramitam rapidamente,

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSB de afogadilho.
- SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, agradeço a VExa. e peço-lhe desculpas Presidente, V.Exa., um dos Parlamentares mais expe-
pela pressa, mas, antes do início da Ordem do Dia, rimentados e respeitados desta Casa, há de convir
quero formular a V. Exa., que está na condição de Pre- comigo que é impossível a maior bancada da Câmara
sidente, uma questão de ordem. dos Deputados, o Partido dos Trabalhadores, não de-

O Projetade Lei de n° 1.394, de 2003, enviado signar um Deputado para a Relatoria. A impressão
por S. Exa. o Sr. Presidente da República, trata da cri- que passa aos demais Parlamentares é a de que o
ação do Programa Nacional do Primeiro Emprego, ou PT não quer designar o Relator para a matéria envia-
seja, o incentivo ao primeiro emprego dos jovens. A da pelo Presidente da República.
intenção é excelente, digamos assim. E, por se tratar Isso é de PLorável, Sr. Presidente.
de matéria dessa magnitude, a Mesa da Casa decidiu O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
pela criação de Comissão Especial para analisá-Ia e peço a palavra para uma questão de ordem.
apresentar relatório, e a partir daí a matéria virá a
PLenário. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
A proposta encontra-se em regime de urgência O SR. PAUDERNEY AVELlNO ( PFL _ AM. Qu-

constitucional.
A questão de ordem que formulo a V Exa. diz estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Em primei-

ro lugar, Sr. Presidente, faço um questionamento à
respeito ao seguinte: estamos na sexta reunião, con- Presidência da Casa: gostaria de saber se esta ses-
tando desde a formação da Comissão Especial, e o -, d'" t d" .sao e or mana ou ex raor mana.
Partido dos Trabalhadores, que deveria designar o
Relator - veja bem, Sr. Presidente, usei a forma "de- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Extraordinária.veria" -, não o fez. Como há urgência constitucional,
no próximo dia 16, em tese, essa matéria teria de ser O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Lamento, Sr.
votada neste PLenário. Presidente, porque hoje, pela primeira vez neste

Além do projeto do Presidente da República, te- mandato, inscrevi-me para falar no Pequeno Expedi-
mos pelo menos mais meia dúzia de projetos de lei ente; na sessão extraordinária da manhã não houve
versando sobre o mesmo tema, na minha interpreta- esse período, e esta da tarde não começou com o Pe-
ção muito mais bem constituídos e mais bem formula- queno Expediente, como deveria.
dos do que o enviado pelo Palácio do PLanalto. Mas o motivo da minha questão de ordem, Sr.

Entendo que não faz sentido trazer essa matéria Presidente, é o questionamento que fiz a VExa. Deixo
a PLenário sem que o Relator a discuta, na tranqüili- bem claro que jamais participei de uma sessão para
dade dos debates técnicos de uma Comissão, com a discutir matéria sem saber o conteúdo do relatório,
participação de autoridades, convidados e represen- como vamos, infelizmente, fazer hoje. Este processo
tantes de movimentos populares. está muito acelerado. Tenho certeza de que a máqui-

Eis a questão de ordem que formulo a V.Exa.: na que vai patrolar o PLenário já está ligada.
poderia a Presidência da Casa pedir a retirada da ur- O Governo decidiu votar hoje, e nós da Minoria
gência constitucional, a fim de que possamos tranqüi- não temos número suficiente para impedir, Sr. Presi-
lamente discutir e votar essa matéria na Comissão dente. Lamentavelmente, podemos apenas adivinhar
Especial, para que depois ela venha ao PLenário? o conteúdo dessa matéria que estamos discutindo. O

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A relatório que votamos na Comissão Especial - e o
Presidência recebe a questão de ordem de VExa., PFL votou contra ele - está aqui, mas não é o mesmo
nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, por ser que será apresentado e votado mais tarde. Portanto,
procedente. Envidaremos esforços junto ao Presiden- minha questão de ordem baseia-se nos arts. 172, 174
te João Paulo Cunha para chegar a esse entendimen- e 177 do Regimento. Precisamos da presença do Re-
to, porque a Casa que elabora leis tem de fazê-Ias lator e principalmente do relatório que será votado e
com boa qualidade, constitucionais, com boa técnica que não foi publicado ainda.
legislativa e jurídica, para haver repercussão geral na O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
sociedade. A matéria sobre a qual uma Comissão dá pondo a V.Exa.



.---lItlI..!Ill:_

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item

O SR. COLBERT MARTINS ( PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
quero parabenizá-lo pela decisão e me apropriar de
uma palavra de V. Exa.: não se trata de uma questão
de ordem, mas de desordem, e V.Exa. soube inter
rompê-Ia. (Rísos.)

IV - ORDEM DO DIA

1.
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Em primeiro lugar, como não houve sessão ordi- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
nária, a inscrição de V.Exa. será computada para a Tem V.Exa. a palavra.
sessão de amanhã. Mas se V.Exa. precisar de 5 minu
tos até que se atinja o quorum de 257 Parlamentares
para a votação do requerimento de adiamento da dis
cussão, poderemos conceder-lhe a palavra.

Quanto à questão de ordem, o parecer é o que
saiu da Comissão Especial. Qualquer alteração será
feita por meio de emendas aglutinativas e de desta
ques. Fora isso, é esse para todos os efeitos. A publi
cação já foi feita e distribuída.

Então, agradeço ao Deputado Nilson Mourão,
mas a questão de ordem já foi respondida tranqüila
mente.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO ( PT -AC. Pela or
dem. Sem revisãb do orador.) - Sr. Presidente, foi
muito bem respondida a questão de ordem, mas
quero fazer um adendo à sua justificativa. Tive opor
tunidade de entregar ao Deputado Pauderney Aveli
no o parecer que será debatido por esta Casa. La
mentavelmente, S.Exa. o perdeu; misteriosamente o
Deputado perde os pareceres que recebe. Mas esta
mos discutindo-o.

O SR. PAUDERNEY AVElINO - Quem perde
a oportunidade de fazer a reforma de que o Brasil
precisa é o Governo do PT, do Presidente Lula.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado Pauderney Avelino, V.Exa. falou e todos o
ouviram.

Continua Cbm a palavra o nobre Deputado Nil
son Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO - Além disso, Presi
dente Inbcêncio Oliveira, essa mesma questão já foi
levantada pelo menos 4 vezes neste PLenário e
respondida, ou por V.Exa., ou pelo Presidente João
Paulo Cunha, ou por outros colegas.

Tenho a impressão de que o Deputado Pau
derney Avelino não tem mais o que dizer neste
PLenário, então formula questões de ordens já re
quentadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTUIÇÃO
N° 40-B,DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em primei
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti
tuição n.O 40-A, de 2003, que modifica os
arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Cons
tituição Federal, o art. 8° da Emenda Consti
tucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998,
e dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela admissibilidade, com emen
das, contra os votos dos Deputados José
Roberto Arruda, Vilmar Rocha, Ibrahim
Abi-Ackel, Wilson Santos, André de Paula,
Eduardo Paes, Rodrigo Maia, Juíza Denise
Frossard, Ney Lopes, Alceu Collares, Men
des Ribeiro Filho, José Ivo Sartori e IIdeu
Araújo. (Relator: Sr. Maurício Rands);e da
Comissão Especial pela admissibilidade das
emendas apresentadas e, no mérito, pela
aprovação desta; pela aprovação parcial da
de n° 507, de 2002, apensada, e das emen
das nOs 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 14,
22,23,27,31,35,36,39,45,46,47,50,52,
54,59,60,61,63,68,69,74,75,78,79,81,
82,83,88,98,99,102,103,114,116,119,
124,132,135,136,137,144,146,149,152,
153,154,156,159,160,166,167,169,171,
174,181,182,194,197,201,205,209,210,
213,214,217,219,220,221,231,255,263,
265,266,272,274,275,276,277,279,282,
285,289,291.,293,304,308,312,323,335,
352,354,362,365,371,375,383,384,385,
398,399,406,414,417,420,422,426,427,



O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não,
na Casa, Deputado Paudemey Avelino.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, esta

é uma sessão extraordinária.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,

a sessão é deliberativa. O quorum na Casa é para o
debate.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
sessão torna-se deliberativa quando atinge o quorum
de 257 Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão a matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO -Sr. Presidente,
antes do início do pronunciamento do Deputado Ged
dei Vieira Lima, aceito de bom grado a proposta de
VExa de me conceder 5 minutos para falar contra a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência, em momento oportuno, ofereceu a
V.Exa a oportunidade para discursar. Agora, temos
uma lista. Caso o Deputado Geddel Vieira Lima não
faça seu pronunciamento, há outros Parlamentares
inscritos.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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430, 434, 435, 439, 442, 448, 450, 452, 454, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
456 e 457, com substitutivo, e pela rejeição VExa. a palavra.
das Propostas de Emenda à Constituição O SR. MORONI TORGAN ( PFL - CE. Pela or-
nOs. 37 e 179-A, de 1999, 198 e 288, de demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pai-
2000, 323, de 2001 e 550, de 2002, apensa- nel tem de ser reaberto. A sessão não pode continuar
das, e das emendas nOs 01, 06, 07, 08, 12, sem que o painel esteja reaberto.
15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Esta
30,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,48,

Presidência informa que, ao assumir a frente dos tra-
49,51,53,55,56,57,58,62,64,65,66,67, b Ih

a os, abriu o painel, mas houve um problema no70,71,72,73,76,77,80,84,85,86,87,89,
90,91,92,93,94,95,96,97,100,101,104, aparelho. O painel será reaberto imediatamente.
105,106,107,108,109,110,111,112, 113, OSR.PAUDERNEYAVELlNO-Sr.Presidente,
115,117,118,120,121,122,123,125,126, peço a palavra pela ordem.
127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 138, 139, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
140,141,142,143,145,147,148,150,151, VExa. a palavra.
155,157,158,161,162,163,164,165,168, O SR. PAUDERNEY AVELlNO ( PFL - AM.
170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
183,184,185,186,187,188,189,190, 191, não dá para prosseguira sessão sem ter um décimo
192,193,195,196,198,199,200,202,203, dos Parlamentares presentes no PLenário.
204,206,207,208,211,212,215,216,218, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No-
222,223,224,225,226,227,228,229,230, bre Deputado Pauderney Avelino, para abrir ou rea-
232,233,234,235,236,237,238,239,240, brir uma sessão é preciso apenas de um décimo de
241,242,243,244,245,246,247,248,249, Parlamentares na Casa. Há 426 Deputados...
250,251,252,253,254,256,257,258,259, O SR. PAUDERNEY AVELlNO _ É necessário
260,261,262,264,267,268,269,270,271,

um décimo de Deputados no PLenário, Sr. Presiden273,278,280,281,283,284,286,287,288,
290,292,294,295,296,297,298,299,300, te.
301,302,303,305,306,307,309,310,311,
313,314,315,316,317,318,319,320,321,
322,324,325,326,327,328,329,330,331,
332,333,334,336,337,338,339,340,341,
342,343,344,345,346,347,348,349,351,
353,355,356,357,358,359,360,361,363,
364,366,367,368,369,370,372,373,374,
376,377,378,379,380,381,382,387,388,
389,390,391,392,393,394,395,396,397,
400,401,402,403,404,405,407,408,409,
410,411,412,413,415,416,418,419,423,
424,429,431,432,433,436,437,438,440,
441,443,444,445,446,447,449,451,453,
455 contra os votos dos Deputados Gervá
sio Silva, Veda Crusius, Alceu Collares, Mu
riló Zauith, Pauderney Avelino, Onyx Loren
zoni, José Roberto Arruda, Enéas Carneiro
e João Campos (Relator: Sr. José Pimentel).

Tendo apensadas as PECs nOs 37/99,
179-N99, 198/00, 288/00, 323/01, 507/02,
550/02.

-------- -- -------
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir contra a matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Geddel Vieira Lima.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA ( PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, encontro-me no quarto mandato popular
na Casa. Durante esse tempo, tive oportunidade de
combater o bom combate, sobretudo quando conse
cutivamente aqui me posicionei, para minha honra,
como Líder da bancada. do PMDB. Considero-me,
portanto, Parlamentar experiente. No entanto, confes
so, até para preservar a verdade, que, enquanto
aguardava V.Exa. chamar o meunome, para atender
à ordem de inscrição, vivi momentos de angústia.

Ficava a imaginar a posição do. PLenário se, no
exercício do mandato, eu defendesse a reforma da
Previdência. Será que terei de conviver novamente
com aquele constrangimento de ver Parlamentares
levantar notas de real e dizer que estamos entregues
ao grande capital internacional, que nos estamos
postando como lacaios doFMI, na louca ânsiadepri
vatizar a.Previdência? Teria mais uma vez de ver,
como tantos outros, e ouvir, como tantos outros, taxa
rem-nos de·cruéis, .assassinos de vélhinhos?

Ah, Sr. Presidente, não sabe V.Exa. com que
tranqüilidade.agora chego a estattibuna e constato
que não haverá.mais isso! Percebo, de forma clara,
que não há mais. aquela aguerrida bancada que de
fendia, a todo custo e a todo preço, suas convicções.

Seriafuconvicções? Não,Sr.Ptesidente. Perce
bO,de forma c1ara,que, seja q~alforminha posição,
merecerei a PLauso. Se me posicion(jr a favor da re
forma da Previdência, certamente merecerei o a
PLauso entusiasmadodo PT dehoje; se me mani
festar cortra aJefor~ada Pre~idência,certamente
serei ovacionado, ainda que reconditamente, pelo
PT deontém.

EmJun9ão.exatamente dessa tranqüilidade, ao
constataressarealidade, imaginei que poderia che
gar aqui ap~nagescravoda minha c~msciência e dei
xar claro como me posicionaria. Infelizmente isso ain
da não é. possível, porque vivenci~mos na Câmara
dos Dep{jfados.um momento surrealista.

Estou aqui a discutir. Sei que nem V.Exa. , Sr.
Presidente, riemqualquer outro Parlamentar pode me
dizere! quê.~~touaquiadiscutira reforma da Previ
dência, e élcreditoque efetivamenteo Governo, em de
termirado mo~ento, admitiu apoiá-Ia, ao combater
privilégio~eesta,belecer uma.. séried~ pontos que fari
am c?m·9u~a,di$cUssã?pudesseavançarpara aqui
lo queinteres$8.;Porexem PLo, se devemos ou não

manter a assistência social tão justa ao trabalhador
rural à conta da Previdência, trazendo seu desequilí
brio, no caso do regime geral. Teríamos ou não opor
tunidade de discutir mecanismos efetivos de combate
à fraude, no passado algo tão bem feito pelo hoje Mi
nistro Waldir Pires?

Enfim, nada disso será possível, posto que não
conhecemos o relatório. O que se tem é a tibieza de
quem propõe aquilo em que não acredita. Foi dito ini
cialmente que os cálculos demonstravam de forma
clara que taxação de inativos, fim da paridade, fim da
integralidade e tratamento diferenciado nãopoderiam
permanecer, porque se qualificariam como privilégi
os, eram medidas indispensáveis para resgatar-se a
Previdência Social.

O que se viu de um Governo que propõe aquilo
em que não acredita? Cedeu à primeira pressão de
grupos organizados. Deixaram de sertão fortes aque
les números, e passou a ser importante manter a pari
dade e a integralidade, ainda que aí esteja embutida
uma cruel incoerência. Os setores mais organizados
tentam manter aquilo que O PT de ontem chamava
de perseguição, e que o PT de hoje chama de privilé
gios, como se fosse retirada do Estado a capacidade
de.ter funcionários· públicos absolutamente indepen
dentes e competentes.

Cederam em tudo, à exceção talvez da taxação
dosinativos. Esses não tiveram poder maior de articu
lação. Portanto, o PT de hoje se mantém firme na de
fesa desse parâmetro.

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, gostaria
de poder fazero cha~amento e apelar para os Depu
tados do PMDB.lnfelizmente isso ainda não é possí
vel. Eles ainda não sabem o que vão propor, o que
querem, não sabem ou talvez não tenham coragem
de dizer que querem uma reforma da Previdência que
representeapena.s ganhos fiscais.

Tenho lido aqui e acolá, na situação sui generis
para suprimir a competênCia do Parlamento e fazer
com que os Governadores decidam por nós, que os
Governadores já dizem ao Presidente Lula e ao Go
verno do. PTque, se. continuarem cedendo nas rei
vindicações da Previdência, terão de lhes oferecer
compensação na reforma tributária,. porque afinal de
contas não estamos tratando de uma reforma daPre
vidência que ~ vialJilize para as gerações futuras. O
PT de hoje, contrariando a história do PT de ontem, a
história de quem foi para as ruas vencer as eleições e
nos derrotar, diz~ndo que tudo mudaria semser ne
cessáriaa reforma da Previdência, tem hoje uma pos
tura tíbia..
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E a permanecer essa tibieza, a permanecer Poder Judiciário. Não é uma comunicação qualquer
essa dúvida, a permanecer esse conflito que faz com que vai fazer com que o Presidente da Câmara se
que companheiros da bancada do PT, do quilate inte- submeta. a ela. Chefe de Poder deve comunicar Chefe
lectual, da firmeza do Deputado e meu conterrâneo de Poder. O Presidente João Paulo Cunha é o Chefe
Walter Pinheiro, vivam um drama pessoal - e com do Poder Legislativo no Brasil e deve ser comunicado
eles me solidarizo -, é que lhes digo que não vejo ou- pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
tro caminho senão votarmos contra essa matéria, até O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, já foi
para que possamos discutir efetivamente uma refor- comunicado.
ma da Previdência correta, com base em princípios O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se
corretos, que sinalizem para a Previdência que dese- não chegou ao Presidente João Paulo Cunha, não tem
jamos para os nossos filhos. valor. A informação tem de chegar ao Presidente da

Ao encerrar, Sr. Presidente, quero aqui registrar instituição, ao Chefe do Poder Legislativo do Brasil.
minha compreensão ao dizer que essa reforma da O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
Previdência significa - sabem os integrantes do PT peço a palavra pela ordem.
de hoje e haverão de reconhecer os integrantes do O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
PT de ontem - a oportunidade de o Presidente da Re- VExa. a palavra.
pública demonstrar aos agentes econômicos interna- O SR. MAX ROSENMANN ( PMDB - PRo Pela
cionais que o Presidente Luiz Inácio, do PT de hoje, ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Exmo. Sr.
não é mais o candidato Lula da Silva, do PT de on- Presidente, nobres membros da Mesa Diretora e Lí-
tem. deres das bancadas, ilustres colegas, senhoras e se-

Portanto, devemos votar "não". nhores, a BS Colway, empresa instalada no Paraná,
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a tornou-se a primeira do setor de pneus remoldados

palavra pela ordem. atuante no País a contar com a certificação do
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normali-

VExa. a palavra. zação e Qualidade Industrial) para seus produtos,
O SR. JOÃO FONTES ( PT - SE. Pela ordem. uma exigência até agora só a PLicada à indústria de

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço a pala- pneus novos.
vra para uma comunicação urgente. O Ministro Carlos A certificação, entregue pelo Governador do Pa-
Britto, do Supremo Tribunal Federal, acaba de conce- raná, Roberto Requião, em nome do Instituto de Tec-
der liminar para que os servidores adentrem a Casa, nologia do Paraná, que fez os testes de conformida-
sob pena de serem presas as pessoas que não cum- de, abrange 38 modelos de pneus de estrutura radial,
prirem a decisão judicial. para uso sem câmara e com velocidades máximas de

Estamos no Estado Democrático de Direito, e o 150 a 240 quilômetros por hora.
direito deve ser respeitado. Peço a com PLacência de Segundo o Presidente da BS Colway, Francisco
VExa., o entendimento, como homem sereno, sensa- Simeão, que também preside a Associação Brasileira
to, para que se dê cumprimento à liminar expedida de Remoldadores, a empresa fez questão de ser a
pelo Ministro Dr. Carlos Ayres de Britto. Os servidores primeira do setor de reindustrialização a solicitar essa
estão do lado de fora, porque não se quer dar cumpri- avaliação que o INMETRO até agora só fazia para
mento a essa liminar. pneus novos, para com isso mostrar mais uma vez a

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De- excelência dos seus produtos, fabricados com a me-
putado, a Presidência e todo o PLenário ouviram a Ihortecnologia mundial e matéria-prima importada da
informação de VExa. Mas Chefe de Poder tem de ser Europa.
comunicado por outro Chefe de Poder. Quem pode Com essa atitude, a BS Colway também consoli-
comunicar ao Presidente da Câmara é o Presidente dou o pioneirismo com que introduziu no Brasil a garan-
do Supremo Tribunal Federal, mais ninguém. Chefe tia de 80 mil quilômetros e 5 anos contra defeitos de fa-
de Poder tem de ser respeitado. bricação para cada pneu que sai de sua fábrica, e com

O SR. JOÃO FONTES - O Presidente está fora preços muito mais baixos do que a concorrência.
da Casa. A entrega do certificado pelo Governador Ro-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois berto Requião ocorreu durante visita à fábrica para
o Presidente João Paulo tem de ser comunicado pelo acionar a máquina picadora que destruiu mais de 800
Chefe do Supremo Tribunal Federal, que é o Chefe do pneus novos apreendidos pelo Instituto de Pesos e
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Medidas do Estado, porque não obedeciam à legisla- para contestar a forma truculenta como o Governo,
ção brasileira. juntamente com suas Lideranças nesta Casa, vêm

Como bem destacou o próprio Governador, tratando a reforma da Previdência.
esse ato permitiu que fosse revertida uma história que Hoje todo o País, principalmente aqueles que
teve um mau começo, e terminou num caminho abso- votaram no Presidente Lula, assiste com espanto à
lutamentecorreto, de respeito aos consumidores e de atitude do Governo de adiantar a votação da reforma
uma ação empresarial voltada aos interesses da nos- da Previdência para hoje, somente e tão somente
sa economia paranaense, referindo-se às importa- para evitar um confronto de idéias que será exposta
ções de usados que obrigaram as empresas multina- através da manifestação dos servidores públicos
cionais a melhorar e baixar os preços dos produtos marcada para amanhã.
que fabricam no Brasil. Mais uma vez a Nação, per PLexa, comprova o

O gerente de Certificação de Produto do Tecpar, estelionato eleitoral em que foi envolvida. Um Gover-
Ney José Kloster, destacou a importância do proces- no surgido dos movimentos sindicais, que sempre se
so de auditoria e análise iniciado em janeiro, envol- auto-proclamou de representantes da classe traba-
vendo todo o processo produtivo e o produto em si. Ihadora, que nos vendeu sonhos e semeou ilusões,

Segundo ele, o certificado de conformidade de ao assumir o poder, afasta-se de suas bases e passa
produto representa uma garantia ao consumidor, que a agir com um desrespeito total aos trabalhadores,
dessa forma sabe que o pneu que está comprando principalmente a.os servidores públicos.Com uma de-
atende aos requisitos e parâmetros das normas técni- monstração de força jamais vista, o Governo Federal
cas do INMETRO. tem usado todo o seU peso, o chamado "rolo come

Com a certificação, o Paraná e a BS Colway pressor", para empurrar sua vontade goela abaixo da
mostram mais uma vez ao Brasil o caminho para a re-

sociedade e dos segmentos interessados, sem que-
solução de uma questão que envolve ao mesmo tem- rer discutir. Está se preocupando apenas em dar sa-
po fatóresambientais e de desenvolvimento econômi-
co industrial, comprovando novamente que a criativi- tisfação ao Fundo Monetário Internacional.
dadee o bom senso, combinados com competência Isso, Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputados, é
podem abrir novas perspectivas para tornar nossa muito preocupante. Já podemos notar o início de uma
economia mais competitiva. revolta popular cóntra este Governo que aí está.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di- Assistimos, assustados, à radicalização dos movi-
mentos sociais. É inbontestávele iminente uma tenvulgação domeu pronunciamento no programa A Voz

do Brasil. são social sem precedentes na história recente deste

Muito obrigado. País.
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço O resultado desse comportamento do Governo,

a palavra pela ordem. além dos reflexos no acirramento dos ânimos nos mo-
OSA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem vimentos sociais, já respingam na nossa economia

V.Exa. a palavra. com a alta do dólar, a retração das bolsas de valores,
O SR. MURILO ZAUITH ( PFL _ MS. Pela or- a ausência de investimentos, o aumento do Risco

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje Brasil e, até mesmo, o surgimento de rumores da saí-
discutimos nesta Casa a reforma da Previdência, uma da do Ministro da Fazenda, Antonio Palocci.
das mais importantes desta Legislatura. Todo o Brasil Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaría-
está assistindo como essa discussão está sendo con- mos de alertar o Governo e suas Lideranças nesta
duzida por esta Casa. Os Líderes se encontram no Casa para que reflitam se compensa forçar a votação
Palácio. A verdadeira reforma não está sendo feita da reforma da Previdência de uma forma tão açoda-
aqui. da, excluindo e desprezando a vontade popular, sem

Os funcionários públicos do Brasil não sabem o analisar as conseqüências que poderão trazer muito
que lhes vai acontecer no dia de amanhã, porque mais malefícios ao País do que os benefícios espera-
chegará uma reforma aqui e vai ser votada por toda dos pelo Governo, e somente por ele.
essa base, e eles não vão estar sabendo o que estão Por último, Sr. Presidente, peço que meu pro-
votando. nunciamento seja divulgado no programa A Voz do

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infeliz- Brasil.
mente temos que ocupar mais uma vez esta tribuna Muito obrigado.



36516 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para ativa privada se aposentam numa faixa etária muito
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado José superior à daqueles ?o serviço público? Não creio,
Eduardo Cardozo. Srs. Parlamentares. E correto termos situação dife-

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO ( PT - SP. renciada entre os setores público e privado? Não é
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. correto que trabalhadores sejam tratados de forma
Deputados, ouvi atentamente as manifestações dos desigual. O trabalhador da iniciativa privada tem tanto
Srs. Deputados que são contrários à proposta que peso, responsabilidade e dignidade quanto o traba-
está em debate hoje nesta Casa. Basicamente, ouvi Ihador da área pública. Não há por que se estabele-
dois argumentos: o primeiro de que esta reforma teria cer, Srs. Deputados, essa diferença.
um objetivo fiscal, financeiro, e o segundo de que ela Mas há uma crítica original ao projeto encami-
qualificaria uma falta de coerência do Presidente da nhado pelo Governo. A crítica era que regra não se
República, do Governo capitaneado pelo Partido dos muda no meio do jogo, somente depois que o jogo ter-
Trabalhadores. mina. Os atuais servidores, que investiram suas vidas

Srs. Deputados, é indiscutível que a Previdência e suas perspectivas, não serão atingidos quando dei-
Social no Brasil tem um rombo, o que im PUca um xarem de receber proventos proporcionais ao tempo
aporte de recursos indispensáveis para o combate à de serviço?
miséria e para a prestação de serviços públicos à po- O relatório do nobre Deputado José Pimentel
pulação. É óbvio que, se esse rombo não for equacio- corrige isso no caso daqueles servidores que já estão
nado, teremos uma situação em que o próprio futuro exercendo suas atribuições. Serão garantidos pro-
das aposentadorias e pensões dos servidores públi- ventos integrais, paridade, a sua expectativa inicial,
cos será comprometido. quando entraram no serviço público. Pode-se dizer

Aliás, recentemente, o jornal Folha de SPaulo que, para isso, terão de trabalhar mais tempo. Terão,
mostrou, com absoluta clareza, um quadro compara- mas numa situação de maior vantagem, porque têm a
tivo entre os gastos da Previdência no Brasil e em ou- estabilidade, algo que não existe na iniciativa privada.
tros países do mundo, inclusive fazendo uma compa- Em momento de desemprego, essa garantia de esta-
ração com o PIB. O referido jornal mostra que o Brasil bilidade não tem preço.
gasta com a Previdência Social, proporcionalmente Portanto, Srs. Deputados, há transição, há pers-
ao seu PIB, muito mais do que gastam França, Itália e pectiva de construção de um sistema que traga justi-
outros países desenvolvidos do mundo. ça ao trabalhador público e ao trabalhador da iniciati-

Portanto, do ponto de vista financeiro, a situa- va privada.
ção é obviamente inaceitável. Os cálculos atuariais Seria ideal, sem dúvida, que todos pudessem
apontam, Sr. Presidente, de forma nítida e clara, que se aposentar com proventos integrais, mas essa reali-
é necessário resolver esse problema. dade não existe no mundo. Tomemos o exem PLo de

O que propõem, então, os críticos da reforma da países desenvolvidos, como a França, onde a apo-
Previdência para que se resolva esse problema? Ele- sentadoria representa 70% dos vencimentos daquele
vação de carga tributária? Aumento específico de im- que se aposenta aos 40 anos de serviço. Antes da re-
postos? Não. Os críticos são os primeiros a dizer - e forma atual, na França, aposentava-se com 37 anos
com isto concordamos - que não se pode ter aumen- de serviço. Agora, gradativamente aumenta-se esse
to da carga tributária. Como resolver então o proble- tempo.
ma? A única maneira, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Portanto, a situação brasileira, Srs. Deputados,
putados, é reequacionando a Previdência, de tal for- é absolutamente diferenciada até da de países que
ma que possamos ter, por meio da contribuição dos têm um potencial arrecadador e de intervenção, do
próprios servidores, a garantia do recebimento futuro. ponto de vista financeiro, maior do que o nosso.
Não há alternativa. Sras. e Srs. Deputados, não me parece que ao

A proposta que se apresenta agora é injusta, atual Governo falte coerência. Há questões que o PT
Srs. Deputados? É injusto, por exem PLo, cortar apo- não defendia; é verdade. A taxação dos inativos não
sentadorias de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, distorções era proposta do PT, mas foi fruto de uma negociação,
alarmantes que acontecem no Brasil inteiro? Não me sim, com os Srs. Governadores.
parece. É injusto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- No caso específico do Governo Federal, essa
dos, aumentar o período efetivo de prestação de ser- taxação não o atinge como atinge os Estados, e o Go-
viço num país onde milhões de trabalhadores da inici- verno, construindo um pacto dentro de uma política
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de diálogo, política que foi eleita pelo povo brasileiro,
acabou aceitando a taxação dos inativos mas a partir
de um corte básico, em que aqueles que ganham
pouco não serão taxados. Mesmo no pacto construí
do com os Governadores, o Governo estabeleceu um
nível de garantia àqueles trabalhadores que ganham
menos, justamente com o objetivo de fazer maior jus
tiça: que contribua mais quemganhamais; que pague
mais quem ganha mais.

Especialmente no que se refere aos donos de
altbssalários, que contribuam para que essa Previ
dência possa garantir no futuro não só efetivamente
as suas pensões e aposentadorias, mas também sua
sobrevivência e uma situação de maior dignidade e
de maior justiça no País.

Sr. Presidente, esta reforma tem uma visão atu
ariale financeira, sim, e isso não é injusto, porque
precisamos dar sustentabilidade à Previdência. Tam
bém digo que essa reforma tem um princípio dejusti
ça, sim, quando combate uma previdência distorcida
em relação ao mundo privado.

Sairemos, Sr. Presidente, engrandecidos com a
construção deum8acto .entre o Brasil, os Estados e a
sociedade - digo sociedade porque as pesquisas de
opinião nos mostram que mais de 70% da população
aprovam esta reforma.

O Governo, portanto, honra a sua palavra, cum
pre oséu papel e passa, com esta proposta, a cons
truir um Brasil mais justo, mais digno e mais respeitá
vel para todbs os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos.

o SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exá. apalavn:l.

O $R.MAURO BENEVIDES ( PMDB - CE. Pela
brdem.. Pronuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, os Estados e Municípi
os brasileiros foram cientificados, formalmente, pela
área econômic~do Governb Federal, da redução nas
quotas de redistribuição dos recursos do Fundo de
Participação~ .o .que. gerou programas. emergenciais
para pompatibilizar odecesso da arrecadação com a
realidade orçamentária do Executivo, nos dois res
pectivos níveis hierárquicos.

No Ceará, sage-se que as transferências pode
rãoserinferiores em mais de 100 milhões de reais, o
que c0rTlpele os órgã0l":>. oficiais, por recomendação
do Governador Lúcio Alcântara, a adotar providênci
as emergenciais, capazes de compatibilizar dotações

de investimentos com a diminuição conseqüente da
drástica decisão do Ministério da Fazenda.

As municipalidades, por sua vez, defrontam-se
com empecilhos bem maiores, suscitando reações
enérgicas, como as registradas no sul do País, quan
do os próprios Prefeitos comandaram uma paralisa
ção de atividades, com repercussão em todo o País.

Comparando-se a receita. do primeiro semestre
de 2002 com a do presente exercício, admite-se que o
descompasso alcançou a cifra de 2 bilhões e 400 mi
lhões, atingindo o produto originário do Imposto de
Renda e do IPI, numa comprovação de que é indis
pensável a retomadadb crescimentb, sob penade se
acentuarem esses índices desestimulantes, com pre
juízo para o nosso progresso e bem-estar social.

Razões sobradas possuem, pois, as unidades
federadas, por séus respectivos titulares, de postular
maibr partiCipação na refonna tributária, a fim de que
possam assegwar-se de quedas ainda mais acentua
das, capazes de ensejar novas dificuldades para o
Erário regional.e b das Edilidades de menor porte,
que se espalham pela vasta extensão de nosso terri
tórib.

Antecipando-me a esse quadro de intranqüilida
de financeira, formulei Emenda - a de n° 23 - à pro
posta de que é Relator o Deputado Virgílio Guima
rães, com o objetivo de assegUrar a obrigatoriedade
de a PLicação de um terçoda GIDE (Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico).nos Estados do
Nordeste, Norte e Ce~tro Oeste, iniciativa que mere
ceu oapoio de 210 colegas, numa adesão expressi
va, muito acima do quorum exigido para a apresenta
ção de emenda à CartaMagna.

Acredito que, diante das dificuldades emergen
tes, é provável que o Relator venha aacolher a inicia
tiva, oferecendo, desta forma, um pequeno aporte fi
nanceiro aos.Estado9 que integram as três faixas ge
ográficas do nosso PaJs.

Os dados, anofados no .curso deste pronuncia
mento, seriam bastantes para sensibilizar a Comis
são Especial, que tem a sua testa o Deputado Mussa
Demes, representante do Piauí e profundo conhece
dor de nossa reaUdadeeconômico-financeira, Relator
que foi da frustrada reformulação, comandada pelo
hoje GovernadorGertnano Rigbtto, napassada legis
latura.

Se o Ceará projetara-se, nacionalmente, pelo
correto ajustamento de suas contas públicas, o esfor
ço anteriormente despendido não foi suficiente para
faz~-Io supbrtar essa retenção, agora anunciada pelo
Poder Executivo Federal.
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Torna-se, assim, inadiável o reposicionamento da
União na trilha do desenvolvimento econômico, sem o
que o nível de emprego continuará a decair, tornando
distante o compromisso do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva de patrocinar a absorção da mão-de-obra tra
ba�hadora de 10 milhões de operários.

Que se palmilhem outros caminhos, conducen
tes a uma realidade que mantenha a confiança do
povo em seus dirigentes.

O SR. 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 or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, uma pesquisa da Federa
ção do Comércio do Estado do Rio de Janeiro
(FECOMÉRCIO), que acaba de ser divulgada, mostra
que o percentual de famílias que pagam algum tipo de
financiamento saltou de 29,5% para 36,8% no perío
do de 12 meses, entre julho do ano passado e o mes
mo mês deste ano. Um aumento de 26%, de acordo
com a pesquisa, que teve como base a Região Metro
politana do Rio de Janeiro.

Segundo a Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, no ano passado as famílias gastaram
30% de sua renda pagando juros e despesas. O per
centual é 10% maior do que no ano passado.

Ao mesmo passo em que vão se endividando
para cumprir compromissos, as famílias estão diminu
indo suas despesas com alimentos, saúde, roupas e
calçados. E, claro, com o lazer, do qual todos nós ne
cessitamos para uma vida saudável, dentro da pró
pria família. Para poder pagar empréstimos, as famíli
as estão se endividando cada vez mais.

Esse é o ciclo perverso instalado no País. A ren
da do povo brasileiro está despencando. E, sem con
dições de pagar com recursos próprios os financia
mentos realizados, as pessoas estão tendo que bus
car, num mercado com juros na estratosfera, emprés
timos para quitar dívidas. Isso sem falar naqueles
que, longe desta condição, sim PLesmente engros
sam o percentual de inadim PLentes que cresce em
todos os setores.

Temos uma situação cada vez mais crítica e ne
nhum sinal de luz no fim do túnel. Diante dos números
aqui expostos, não chega a ser nenhuma surpresa a
queda nas vendas de automóveis, eletrodomésticos e
do comércio em geral. Neste último, segundo informa
o IBGE em reportagem do Jornal do Brasil, só em
maio a redução foi de 6,13%.

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

O coordenador do Núcleo Econômico da
FECOMÉRCIO, Luís Otávio Souza Leal, lembra que,
num quadro de normalidade, as pessoas contraem
dívidas para consumir, quando agora o que se vê é
uma situação alarmante: endividamento para pagar
dívidas. A constatação do economista Luís Carlos
Ewald, ouvido pelo jornal, é de que as famílias não
perderam o controle sobre os gastos. O dinheiro é que
não dá mesmo. Como se costuma dizer popularmen
te, está sobrando mês no salário do brasileiro.

Temos reiterado, Sr. Presidente, a necessidade
de o Governo promover crescimento como forma de
combater este perigoso quadro de empobrecimento
da população, que se vem agravando neste ano. O
Governo dispõe de mecanismos que podem contribu
ir, de forma imediata, para um aquecimento da econo
mia que amenize as perdas sofridas pela produção e
pelos trabalhadores.

Ninguém está pedindo que o Governo abando
ne seus objetivos de controle da economia. Não há
nenhuma reivindicação de que se promova um desvio
de rota do PLano traçado pela equipe econômica.
Há, no entanto, um clamor nacional por mais sensibili
dade. Quando da indicação do Ministro Antonio Pa
locci para a Fazenda, o Presidente da República res
saltou sua condição de médico como essencial para
tocar a economia sem perder de vista a realidade so
cial do País. Parece que O Presidente Lula estava um
tanto equivocado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

discutir, concedo a palavra à nobre Deputada Luiza
Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA ( PSB - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parla
mentares, esta é a primeira vez que me pronuncio
desta tribuna sobre a matéria em discussão.

Por que só hoje estou me posicionando sobre a
proposta de reforma da Previdência enviada a esta
Casa pelo Governo? Porque tinha esperança de que
as contribuições dos partidos da base ou pelo menos
as do PSB, através das 12 emendas, fruto de debate
em seminário promovido com a bancada, corrigissem
as distorções, as injustiças e o retrocesso que esta
proposta do Governo, se aprovada nos termos em
que está, significará para o Estado brasileiro.

Não falo em nome do meu partido, da minha
bancada, mas em meu próprio nome. Não poderia ser
diferente, porque tenho história de vida política, tenho
compromisso com a administração pública, como fun
cionária pública e administradora pública. Administrei
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a Prefeitura de São Paulo, trabalhei na área de Admi- tou defendendo privilégios. São diferentes, Deputado
nistração Pública Federal e tenho certeza de que, se Eduardo Martins Cardozo, o trabalhador público e o
não houver um Estado forte, moderno, profissionali- da iniciativa privada. A estabilidade do servidor públi-
zado, competente, transparente e controlado pela so- co é dada pelo Estado e não é privilégio.
ciedade civil, não haverá garantias de consolidação Sr. Presidente, sabendo das dificuldades que
da democracia e de respeito aos direitos de cidada- provavelmente devo enfrentar com o meu partido, não
nia. consigo transigir com minha consciência, com minha

Sr. Presidente, não está em discussão aqui história, com minha trajetória de vida, que não tem
esse ou aquele ponto a respeito de um ou outro direi- sido outra senão o compromisso com o pOvo. Lutar
to que está sendo comprometido, de uma ou outra pelo servidor público, por uma Previdência Social in-
conquista que está sendo desconhecida ou elimina- teligente, racional e estruturalmente justa não é abso-
da, .mas deveria estar em discussão a questão do lutamente trair qualquer compromisso. Muito pelo
Estado brasileiro, da soberania nacional, de umEsta- contrário. Meu compromisso é com o povo, o que exi-
do em que o quadro funcional antecipa qualquer go- ge de mim estar do lado dos servidores públicos, de-
vemo e segue após o término do seu mandato. fendendo e am PLiando seus direitos, para que pos-

Não se pode confundir Estado com governo. samos exigir deles um serviço público à altura da po-
Estado é a instituição que tem permanência, que de- pulação trabalhadora de nosso País.
pende em grande parte do quadro funcional, estável, Agradeço aos nobres pares a atenção.
permanente, valorizado, profissionalizado, preparado. Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O Estado brasileiro comprometeu isso durante todos O SR. L1NCOLN PORTELA _ Sr. Presidente,
esses governos. peço a palavra pela ordem.

Os servidores públicos estão sendo vilipendia- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
dos e responsabilizados de forma injusta pelos pro- V.Exa. a palavra.
blemas deste País. A saúde, a educação e outros ser-
viços só estão em funcionamento graças à generosi- O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/ PL - MG.
d d de er I'dore u'blt'cos mal pagos desva Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,a esses s v s p , . , -
lorizados, desrespeitados. Agora jogam sobre seus Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a esta tribuna
ombros a responsabilidade pelo insucesso de ges- para divulgar a arte artesã de meu Estado. Num pe-
tões inoompetentes e pouco éticas dos governos que queno Município encravado na Serra da Mantiqueira,
estiveram à frente deste País e da Previdência Social. a 242 quilômetros deBelo Horizonte, chamado Cipo-

tânea, os rumos da economia e da vida de seus moraNão conseguimos entender nem aceitaremos que
agora se jogue nas costas do servidor público a culpa dores tem mudado, graças ao trabalho das mulheres
pela má gestão da Previdência Social. tecedeiras de palha de milho.

Sr. Presidente, a agravante é que os melhores ResponSáveis pelo sustento da casa, elas enca-
servidores do quadro funcional estão antecipando beçam hoje mais de 600 famílias envolvidas com o ar-
suas aposentadorias. Os servidores das universida- tesanato e estão prontas para enquadrar o Município
des, cientistas, pesquisadores, professores do 10 e 20 na lista dos exportadores brasileiros.
graus, que já estão perto de completar o tempo de Tecerfazpartedesuasvidaseédifícilandarpe-
aposentadoria, estão antecipando sua decisão de se las ruas de Cipotânea. sem deparar com uma morado-
aposenta.r não porque gostariam de sair do serviço ra entrelaçando suaspalha.s.
público, mas para escapar dessa reforma, que é um Elas criam de tudo: bolsas, cortinas, baús. São
remendo, simplesmentepreocupado com o ajuste fis- mais de 100 objetos que geram R$ 1,2 milhão por
cal. Não chamem isso de reforma da Previdência. ano, num Município pobre, com uma população de
Uma reforma da Previdência deve ser estrutural, su- pouco mais de 6 mil habitantes.
pondo reforma do Estado brasileiro. Com o apoio da EMATERlMG, a situação das

Sr. Presidente, lamento estar numa posição ain- mulheres tecedeirasestá tomando outra direção. O
da não resolvida. Sinto que a bancada do PSB, até que antes era trocado por um pouco de sal ou qual-
porque é base do Governo, está-se esforçando para quer outra coisa, hoje está sendo vendido, gerando
introduzir algumas emendas, mas lamentavelmente assim empregos, estímulo e melhores condições de
estou perdendo a. esperança e a expectativa. vida.

Meucornpromisso é com o povo e com a popu- Apesar de a produção ainda ser caseira, essas
lação. Quando defendo o funcionário público, não es- mulheres se organizaram e criaram a Associação das
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Artesãs de Cipotânea, já falam em valores agregados
e estão enfrentando os atravessadores, que sempre
compravam seus produtos por preços ínfimos.

Graças à parceria com o Projeto Mãos de Mi
nas, que tem por objetivo apoiar o artesão e o produ
tor informal nos aspectos de comercialização e legali
zação, as tecedeiras estão recebendo treinamentos
para entrar no mercado de exportação.

Ao mesmo tempo a EMATER está trabalhando
junto à EMBRAPA no desenvolvimento de tecnologi
as que melhorem a qualidade da palha, aprimorando
ainda mais a qualidade dos trabalhos.

Sr. Presidente, tudo isso nos faz concluir que os
trabalhadores sim PLes e humildes deste imenso
País, quando recebem ajuda, incentivo e contam com
parcerias governamentais, conseguem mudar os ru
mos das suas vidas, da economia de um Município e
do País.

Parabéns a todas essas corajosas mulheres,
que começaram a tecer ainda crianças. Parabéns a
todas as Marias de Cipotânea, afinal, curiosamente
por lá quase todas têm esse nome.

Sr. Presidente, para concluir, quero deixar regis
trado que os servidores públicos não são os culpados
pelo que está acontecendo com a Previdência Social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

discutir a favor da matéria, concedo a palavra à nobre
Deputada Maria do Rosário, que dispõe de 5 minutos
na tribuna.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO ( PT - RS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o grande desafio que temos é governar para
o País como um todo, para todos os brasileiros e bra
si�eiras.

As mudanças que introduzimos na PEC n° 40,
desde o momento de seu ingresso nesta Casa - oca
sião em Presidente Lula aqui esteve acompanhado
por Governadores de todos os partidos -, até agora
apontadas no parecer do nobre Relator José Pimen
tel, indicam que estamos superando marcas que os
administradores não conseguiram alcançar.

Vários foram os partidos que responderam não
somente pela Pasta da Administração, mas pelo Go
verno do Brasil. A previdência pública, que sempre
defendemos e continuamos a defender, encontra-se
hoje em estado de desequilíbrio que precisa ser en
frentado justamente para assegurarmos às futuras
gerações o direito à previdência pública. Temos de re
solver o problema da Previdência, torná-Ia viável - e

não somente do ponto de vista fiscal ou financeiro 
ou sucumbiremos no futuro.

Aqui há grupos de Parlamentares que formam
uma aliança com o povo brasileiro, que elegeu o Pre
sidente Lula. Em sã consciência, não se pode dizer
que Lula está contra os trabalhadores ou o povo bra
sileiro. Ao contrário. As reformas que aqui analisamos
inserem-se num contexto de profundas mudanças
econômicas, num novo ordenamento para o Estado
brasileiro, que sempre foi para as elites.

Nunca o Partido dos Trabalhadores ou o nosso
Governo desferiu ofensa contra os trabalhadores do
setor público do Brasil. Ao contrário, se distorções
existem, se determinados setores amealharam vanta
gens ao longo da história, no Judiciário, no Ministério
Público, nesta Casa, estas distorções, que em geral
não são dos Municípios, dos Estados e da União, fo
ram conferidas e consolidadas neste PLenário ou no
próprio Palácio do PLanalto, ao longo da gestão de
muitos governos de que participaram aqueles que
hoje vêm nos atacar.

Portanto, nosso desejo é o de formar uma alian
ça permanente com os servidores públicos, é criar um
Estado que em tudo se diferencie do Estado mínimo.
O nosso trabalho é para criar um Estado competente,
mas ainda não é possível. Nosso povo empobrecido
não pode sustentar condições diferenciadas ao funci
onalismo público, diferentemente do que é garantido
aos trabalhadores da iniciativa privada. É garantindo
a integralidade e a paridade, trabalhando para o esta
belecimento de uma regra de transição, especialmen
te para os educadores, para o pessoal da Polícia,
para aqueles que têm baixos salários, que estaremos
construindo algumas alternativas para avançarmos.

Mas é preciso que cada um de nós dê também a
sua contribuição. O próximo passo, com a estabilida
de que construímos em torno do Presidente Lula, é
baixar os juros, é enfrentar o Fundo Monetário Inter
nacional, é renegociar essa dívida, é alcançar o supe
rávit primário, é atuar para que o País tenha um novo
momento de desenvolvimento e de distribuição de
renda. E isso não se faz com o discurso fácil da dema
gogia, seja da direita, seja da esquerda.

Vejo alguns companheiros do PT tristes, por
enquanto do PT, mas tenho certeza de que vão as
sumir outros rumos, porque na verdade já assumiram.
São companheiros, antigos companheiros, que estão
ao lado da direita mais raivosa, daqueles que apoia
ram a ditadura. E estão aí alguns companheiros do
PT coladinhos ao pessoal da ditadura militar.

Claramente expresso minha determinação de
que podemos não somente aprovar uma reforma que
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dignifique o serviço público do Brasil, mas que, além O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - V.Exa. estava
disso, tenhamos um diálogo profundo com o trabalha- ao lado do Presidente quando ele concedeu a autori-
doroperário e camponês, para que as reformas estru- zação.
turais - a reforma agrária, a reforma urbanaea do O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Eu vi
sistema financeiro - possam ser levadas à frente quando S.Exa. deu a autorização. Por isso, a Presi-
como parte do nosso programa. dência cobrará da Segurança a entrada das pessoas

Muito obrigada. nomeadas por V.Exa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- O SR. ARNALDO FARIADE SÁ - É brincadei-

te, peço a palavra para uma reclamação. ra! Quem tem voto não vale nada nesta Casa!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-

V.Exa. a palavra. cedo a palavra, para discutir contrariamente à maté-
o. SR. ARNALDO FARIA DE SÁ ( PTB - SP. Re- ria, ao nobre Deputado Alberto Goldman. S.Exa. dis-

c1amação. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, põe de 5 minutos da tribuna.
hoje pela manhã, por volta das 11 h, apresentei uma O SR. ALBERTO GOLDMAN ( PSDB ~ SP. Sem
reclamação ao Presidente João Paulo Cunha. Um revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, tenho 8 mandatos, 6 deles federais. Nos últi-
grupo de pessoas ligadas à o PTometriajá havia sido mos anos, convivi comtodós os ditadores deste País:
convocado há bastante tempo, portanto sem saber .
que estaríamos hoje discutindo a reforma da Previ- Costa e Silva, Garrastazu Médici, Geisel, Figueiredo.

Convivi com todo o tipo de votação nesta Casa, com
dência, para debater um projeto do qual sou Relator. todas as lutas que sepassaram na reconquista da de-

O Presidente. disse que autorizaria a entrada mocracia. Convivi, nestes últimos anos, no Governo
dessas pessoas, desde que eu fizesse uma lista com Fernando Henrique Cardoso, com votações extrema-
os respectivos nomes e a entregasse á Segurança da mente difíceis. O PLenário tomado, a Casa agitada,
Casa. Sr. Presidente, já fiz a lista e a entreguei à Se- o povo nos corredores, fazendo corredor polonês
gurança, porvolta das 13h.Atéagoranão houve auto- para nós, distribuindo manifestos nas portas, nos ga-
rização pwa as pe~soasentrareme realizarmos a re- binetes.
união. E~tã()na sala do Or.Silvío, aguardando a auto- Precisei esperar mais de 20 anbs, Sr. Presiden-
rizaçãojá concedidapelo Presidente daCasa. te, para ver o Governo do PT controlar este País. Ao

Estou ficando meiobobo, Sr. Presidente. De re- passar pelos corredores, para ir ao gabinete ou para
pente, V.Exa., eu eoutros Parlamentares, que temos conversar no Salão Verde, é como se estivéssemos
voto e vi.~mosaesta. Casa com algUma. representa- num cemitério. Num cemitério! Não há ninguém nesta
ção, valemos menos do que a burocracia da Casa. Casa. Não sei para quem foram distribuídos convites.
Vamos colocar um.paradeiro rlisso, Sr. Presidente! Ao povo, não foi; às I..,ideranças, não foi. Eu nunca as-

Quere;> qu~ V Exa. ratifique a autorização do Pre- sistia nada igual ao que estou assistindo hoje. Preci-
sidente João Paulo Cunha, que determina a. entrada sei de 8 mandatos para conhecer aqUeles que disse-
daspessoas cujos nomes constam da lista quejá en- ram sempre lutar pela democracia e que fizeram com

treguei à.Segurança.Elasvãotratar do projeto de o ~~~e~~:rr~I~~e;~~i~Z;i6,v~~~h~ ~~;~~~ ~~~~
PTometriÇi.Ninguémvai tratar dessa maldita reforma mentação.

da Previdência. A Casa tem Presidente que manda, Sr. Presidente, nesse período todo nunca me
mas sua ordem não é cumprida pelaparte subalterna.

aconteceu de vir à tribuna e não ter a matéria para ser
Peço a V§xa.que restabeleçaa ordem de quem tem discutida. A matéria está sendo mudada. Existem vá-
voto,. ou vamos embora, porque quem não tem voto rias minutas por aí com mudanças no projeto aprova-
manda rnaisdo qu~ nósnestaGasa. do pela Comissão. Eu vou votaro quê? Eu vou discutir

a SR•• PRESIDENTE (Inpcêncio Oliveira) - De - o quê? Quais são os itens que devo apoiar ou criticar?
putado Arnaldo Faria de Sá, trata-se de uma reclama- Onde é que está o Relator, que durante meses entra-
ção. va mudo e saía calado das reuniões da Comissão,

Estê3. Presidência cUmprirá o que determinou o sem nunca se manifestar, sem nunca perguntar, sem
Presidente João Paulo Cunha. Já determinei que se nuncaquerer saber opinião? E agora, o dia inteiro na
entre erncontato com a Segurança, a fim de que se discussão dessa matéria, o Relator não está aqui
cumpra adeterminação do Presidente da Casa. para ouvir. Estamos discutindo para quem? Estamos
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querendo convencer quem? O que é que vamos vo
tar? O que é que temos em mãos? Não sabemos até
o momento.

Sr. Presidente, vivemos hoje a prova do grande
estelionato eleitoral que houve neste País. Vemos
aqui próceres do PT, numa atitude de cinismo, numa
atitude de hipocrisia, dizerem que essas mudanças
na Previdência são necessárias para equilibrar fiscal
mente o País, que são necessárias para haver recur
sos para enfrentar a miséria. Tudo aquilo que não era
necessário no passado não é necessário hoje; tudo
aquilo que se acusava nos anos passados, é neces
sário hoje.

Muitos de nós - como eu, por exem PLo - tive
ram a fotografia estampada em cartazes distribuídos
pelo País afora como tendo votado a favor da reforma.
Pois bem. Aqueles que então nos criticavam estão
agora aqui a dizer que a reforma é necessária. Mas
qual é a reforma necessária? Esta não é a reforma do
Estado que defendíamos. Nós criamos categorias
para funções de Estado que deveriam ser regulamen
tadas, mas não foram. Propusemos a previdência
com PLementar, mas não conseguimos aprová-Ia
por objeção dos que eram Oposição e que hoje são
Governo. E o que vão fazer hoje? Como vão levar isso
adiante? O que se imagina da transição de 53 anos
para 60 anos, idade necessária para se obter a inte
gralidade? São 35 anos de contribuição; 20 anos de
serviço público e 10 anos no cargo. Quem não alcan
çou 10 anos no cargo, mesmo que tenha 8 ou 9 anos
de carreira no Estado, vai ter que se sujeitar à média e
não mais terá direito à integralidade ao se aposentar.
Não há transição alguma. Para construir a Emenda n°
20, que aprovamos nesta Casa e que hoje faz parte
da Constituição, negociamos uma regra de transição
com a Oposição da época.

Sr. Presidente, vemos hoje o PT, partido do
Presidente da República, sujeitar-se à chantagem do
Poder Judiciário. Vai resolver apenas o problema do
Judiciário. E como ficarão os funcionários dos Pode
res Executivos Estaduais? Como ficarão aqueles que
terão de se subordinar não mais ao teto do Judiciário,
mas, nos Estados, ao teto do Governador e, nos Mu
nicípios, ao do Prefeito?

Sr. Presidente, resolvem a questão dos juízes
por medo, porque sabem que não têm qualidade, es
tabilidade e consistência para enfrentar o Poder Judi
ciário. Mas todos os funcionários do Estado, em todos
os setores, vão ficar subordinados ao salário do Go
vernador do Estado e, nos Municípios, à vontade dos
Prefeitos das cidades. Quanto a isso ninguém faz
nada, porque esses não têm voz, não têm capacidade

de pressão, não são cidadãos! Não se está construin
do a Previdência de acordo com as necessidades do
povo brasileiro. Infelizmente é isso que está aconte
cendo. O que se comprova hoje é grande estelionato
eleitoral que se deu no País.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO ( PT - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o debate em torno das
questões raciais está ganhando corpo no Estado de
Mato Grosso do Sul, com a realização de vários even
tos para discutir a questão racial e étnica, sobre as co
tas nas universidades e sobre a participação do negro
em todos os quadrantes da sociedade. Um desses
eventos é o 10 Seminário Negritude e Fé, que ocorre
rá no dia 22 deste mês na Câmara Municipal de Dou
rados, uma realização do Grupo Mandela de Fátima
do Sul e da Igreja Metodista do Brasil.

Fomos convidados a participar deste seminário
e com muita hora vamos falar sobre as ações do Go
verno Lula e da Comissão de Agricultura da Câmara
Federal, da qual fazemos parte, em benefício dos re
manescentes dos quilombos no Brasil. Esse evento é
de suma importância para o aprofundamento das
questões raciais no Mato Grosso do Sul, onde exis
tem três comunidades de quilombolas que necessi
tam de políticas públicas para sua auto-afirmação e
sobrevivência.

O seminário discutirá também questões relacio
nadas à presença dos negros na Bíblia e à propaga
ção do Cristianismo no continente africano, através
de uma palestra que será proferida pelo Bispo Tsin
duka Antonio Muana Uta, da Igreja Nações Banto.
Ressaltamos também a presença da socióloga Keyla
da Silva Guimarães, Presidente da Comissão Nacio
nal de Combate ao Racismo (CENACORA), que dis
cursará sobre o tema A Igreja Metodista e a questão
do negro no Brasil.

O Seminário Negritude e Fé está inspirado nas
palavras do líder negro norte-americano Martin Lut
her King:

"Nós sempre temos de conduzir nossa
luta em um alto nível de dignidade e disci
PUna. Nossa nova e maravilhosa combativi
dade deve mostrar à comunidade negra que
não devemos ter uma desconfiança para
com todas as pessoas, para muitos de nos
sos irmãos brancos. Eles vieram perceber
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que a liberdade deles é ligada indissoluvel
mente à nossa liberdade".

Por fim, conclamamos toda a sociedade
sul-mato-grossense a participar deste evento, que
será um marco não apenas para a luta dó Grupo Man
dela, cómo para toda a comunidade negra e sua
emancipação.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO CORREIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO CORREIA ( PMDB - AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de registrar Carta Aberta aos Parlamentares Acre
anos, expedida·pela Associação dos Docentes da
Universidade Federal do Acre, que estão em greve.
Manifesto-me, não sei se serei ou não o único, inteira
mente ao lado dos docentes nessa luta e minha vota
ção serádesabrida, destemida, ao lado dos trabalha
dores públicos brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

CARTA ABERTA AOS PARLAMENTARES
ACREANOS

Senhór parlamentar, viemos por meio desta infor
má-Ió que desde o dia 08 de julho de 2003 nós, Profes
sores e Técnicos Administrativos da Universidade Fe
deral do Acre - UFAC, paralisamos nossas atividades
por tempo indeterminado, por entendermos que a greve
se tornou a única forma de enfrentamento às medidas
reformistas e unilaterais que o Governo Federal tem
hoje em curso. Não.é uma luta isolada, pois em âmbito
nacional mais da metade das IFES estão paradas e ou
tros setores do serviço público federal também se en
contram em greve. Isto acontece porque temos a clare
za que a Reforma da Previdência retira direitos histori
camente adquiridós dos servidores públicos. Direitos
esses que nãó são privilégios, mas conquistas de anos
de trabalho e sacrifícios.

Diferentemente do que afirma o Governo e sua
base aliada nós meios de comunicação, nós servido
res públicos federais, na sua maioria, não somos pri
vilegiados. Faz mais de oito anos que não recebemos
aumento salarial nem reposição das perdas inflacio
náriase agorà estamós diante de uma Reforma previ
denciária que retira direitos e aponta para um apro
fundamento das penalizações que estamos sofrendo
nos últimós anos.

Parece nos que o governo escolheu os servido
res do Estado como sendo responsáveis pelas distor
ções na previdência, com isto procura construir um
discurso de satanização do funcionalismo público,
como se todos fossem um anátema que emperra a
construção de um pais mais democrático, justo e soli
dário. Estudos demonstram que não existe déficit na
previdência e na seguridade. O que existe é superávit,
segundo declarações do próprio presidente da Asso
ciação Nacional dos Fiscais da Previdência. O Gover
no é que utilizou e utiliza esses recursos para outros
fins, não repondo o que retira e nem fazendo sua con
trapartida patronal. Segundo dados do IPEA, cerca
de 400 bilhões de reais foram desviados da Previdên
cia entre os anos de 1966 e 1999. Portanto, o rombo
da previdência não pode ser creditado ao "privilégios"
dos servidores públicos.

Na verdade, o que o governo e a grande mídia
não dizem é que as Reformas, em curso e as futuras,
visam o desmantela mento do Estado nacional, des
truindo os serviços públicos de qualidade e entregan
do-os às empresas privadas. Nos caso específico da
Reforma Previdenciária, no seu bojo criam-se os Fun
dos privados de previdência que irão funcionar de
acordo com as regras do mercado financeiro.

É a ótica do mercado prevalecendo cada vez
mais em nosso país, porém agora conduzida e imple
mentada por um governo que lutamos durante mais de
uma década para o eleger. Acalentamos urna esperan
ça que já se esvaiu nos primeiros meses de governo. O
que temos hoje é um· governo assentado ainda nos
louros eleitorais do Iider carismático que governa atra
vés de discursos. E junto a isto, temos uma parcela dis
torcida do poder legislàtivo, jáque em vez de represen
tar o povo, representa antes de tudo interesses do go
verno. No campo sindical, o governo também calou as
vozes dissonantes da CUT e procura isolar a esquerda
petista com ameaças de expurgos.

Estas medidas afetam à população em geral, à
medida que os serviços públicos são cada vez mais
sucateados e ficarãoaindápiores com as reformas
em curso. Por isso, frente à falta de diálogo do Gover
no Lula, a greve se constitui ho único instrumento que
temos para defender os direitos de todos os trabalha
dores e daqueles que almejam e precisam de servi
ços públicos de qualidade.

No caso específico das Universidades Públicas,
o que está em curs() é a perda gradativa da capacida
de de formar cidadãos, oferecer uma educação de
qualidade, desenvolver pesquisas, contribuir para o
desenvolvimento econômico, político, social e cultural
do país. Tudo isto pela progressiva falta de investi-



COM ESPERANÇA E SEM MEDO. AGORA É LUTA!

COMANDO DE GREVE DOS DOCENTES DA UFAC.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a aceitação pelo Minis
tério do Meio Ambiente do Zoneamento Socioeconô
mico e Ecológico (ZSEE) do Estado de Rondônia é
uma medida inteligente e oportuna.

A mudança que está ocorrendo na Amazônia
ainda não satisfaz as aspirações da nossa sociedade.
Precisamos nos apressar, recuperar o tempo perdido,
avançar na modernidade, superar entraves e atingir
padrões de desenvolvimento compatíveis com o po
tencial de nossas riquezas.
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mentos do governo, desestímulo à docência, carência Sei que o atual Governo está apavorado com o
de verbas para pesquisa, além da falta de concursos avanço do desmatamento na Amazônia. E é para ficar
para a expansão do atual quadro de servidores. Tudo preocupado mesmo. Mas não é à toa que a situação
isso tende a destruir as condições materiais e morais está ficando progressivamente fora de controle, justa-
do modelo de Universidade pelo qual sempre luta- mente pela imposição vertical do aparato legal, feito
mos: Pública, Gratuita e de Qualidade. justamente com o objetivo da repressão e da multa. E

Diante do exposto, desde os primeiros momen- esta atitude sozinha tem mostrado, ao longo do tem-
tos nos opomos ao Substitutivo a PEC 40/2003, que po, ser profundamente insuficiente.
constado Relatório do deputado José Pimentel, apro- A Lei de ZSEE de Rondônia é o marco inicial, a
vado no último dia 23/07 na Comissão Especial, por co-participação do Estado e dos Municípios na admi-
entendermos que é extremamente prejudicial aos nistração do espaço territorial, a criação dos limites, a
servidores públicos de uma maneira geral. Por delibe- definição de políticas de desenvolvimento setorial, o
ração de nossas entidades sindicais nacionais e loca- respeito às reservas e às unidades de conservação.
is, ficou aprovado que a nossa luta seria para que o Falo aqui, Sr. Presidente, como representante
governo retirasse a PEC 40 e procurasse construir do Estado de Rondônia e vejo que o poder de decisão
um Projeto de Reforma previdenciária compartilhada, federal é extremamente lento. Entra Governo, sai Go-
que ouvisse mais os trabalhadores do que os organis- verno, e bem pouca coisa avança. Enquanto isto, as
mos financeiros internacionais e o Mercado. Isto nun- populações locais, em grande parte desinformadas,
ca ocorreu e parece caminhar para a permanência avançam nas ocupações de reservas, fazem desma-
deste quadro. tamentos e assumem as posses como se proprietári-

Por isso, estamos solicitando de vossa excelên- os fossem. Estabelecem conflitos, e os estragos são
cia que no próximo dia 6 de agosto, previsão da vota- irreparáveis.
ção em plenário, se oponha e vote contra o Projeto de Tudo tem limite. Chegará o ponto que no Estado
Reforma da Previdência, pois somente com a sua re- não mais haverá áreas disponíveis para a reforma
jeição é que poderemos ter a perspectiva do governo agrária, a não ser pela desapropriação de terras parti-
abrir um canal de negociações em torno do referido culares. É urgente que se defina e aprove a Lei de
Projeto, para que possamos então construir uma pre- ZSEE e que seja feito o grande pacto político e com a
vidência pública, democrática e solidária. Somos con- sociedade, a compatibilização entre desenvolvimento
tra a privatização da previdência! O nosso futuro de- econômico e preservação ambiental. Os dois podem
pende do seu voto, o seu futuro depende do nosso andar em paralelo e não serão por si sós excludentes.
voto. A proteção das florestas não significa, como

Rio Branco, 1° de agosto de 2003 muitos podem pensar, voltar à Idade da Pedra. Ao
contrário, o ZSEE foi criado justamente para cumprir
esta finalidade: mapear toda a biodiversidade existen
te nas florestas, criar instituições modernas para ge
renciá-Ias e buscar fontes de recursos ou convênios
com empresas que possam explorá-Ias industrial
mente (na química, na biologia, na genética e em ou
tros ramos da atividade industrial).

O objetivo do ZSEE é o desenvolvimento econô
mico com estrita parceria com a preservação ambien
tai, o estímulo à pesquisa local da biodiversidade e a
busca de novas tecnologias de aproveitamento das ri
quezas. Precisamos investir em biotecnologia. Preci
samos falar sobre biotecnologia. Precisamos estimu
lar os negócios florestais.

É bem sabido que nada é pior para o meio ambi
ente, mais degradante, do que a ignorância e a pobre
za. Por isso, precisamos formar nossas crianças, edu
cá-Ias, informá"las e revolucionar nossos padrões cul
turais, para mesclar, trocar, valorizar o que temos e o
novo que podemos descobrir. É rica a nossa cultura,
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mas é rica também a cultura dos outros. É profundo o
conhecimento que temos de nossas matas e de nos
sos rios, mas é valioso também o conhecimento acu
mulado pela ciência. Precisamos conciliar os opostos,
o tradicional com o moderno, o novo com o velho, criar
uma nova identidade plural, compatível com os novos
rumos da nossa região.

Acredito, Sr. Presidente, que no Estado de Ron
dônia, com a aprovação definitiva da Lei do ZSEE
será feito o maior pacto social do Estado, para o esta
belecimento de uma novaetapa e de um novoconcei
to deEstado, onde os impulsos desbravadores eoolo
nizadores darão espaço a um novo modelo de desen
volvirnento, que poderia aqui chamar de desenvolvi
mento sustentável.

Governo e sociedade, juntos, ern celebração de
acordo de conveniências e de convivências, firmarão
o primeiro modelo nacional de zoneamento das ativi
dades econômicas e ambientais. Será cumprido com
apoio irrestrito de Vereadores, Prefeitos, Deputados
Estaduais, Federais, Senadores e do Governador do
Estado.

Jamais o Governo Federal poderá prescindir de
apoio tão grandioso. A distância, coitado do Governo
Federal: ficará impotente diante dos números e aco
vardado por não ser capaz, sozinho, de coibir o des
matamento e a ocupação de reservas e unidades de
conservação. Esta será uma grandearticulaçãopolíti
ca, pé:\raLim novo momento histórico que queremos e
precisamos construir juntos.

Estou seguro, Sr. Presidente, da importância da
economia sustentável para Rondônia, porque estou
seguro de que está 13.í a nossa vant13.gem comparativa
diante de outras regiões e de outros países. Esta é
uma estratégia econômica, mais do que ambiental. É
uma estratégia soci13.l, mais doque cultural. É a única
porta que temos para alcançar a modernidade.

Era oquetinha a diZer.
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,

peço a palavrapela ordem.
O SR. PReSIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa.apalavra.
O SR. JpVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or

dem. Pronunçiáo seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação
que venho hOjeâtribuna desta Casa cumprimentar a
população dadçiadede Itarumã,.no sudoeste de Go
iás, pelotranscLirso dos50 anos de emancipação po
lítica do MUl)icí~io,ocorrido no dia21 de julho último.

P()fvolté:\ç1e 1874, surgiu ~a região o povoado
de São Francisco da Pimenta, iniciativa de Heitor Se-

verino d13. Silva, em terras doad13.s pela Sra. Rita Soa
res, possuidora de muita fé e devoção, para a forma
ção do patrimônio, como se denominavam as doa
ções para locais e obras da Igreja.

Em 1901, o povoado passou a Distrito do Muni
cípio de Jataí, com a denominação de Pimenta, ho
menagem ao santo mártir. e à influente senhora co
nhecida como Francisca Pimenta, sendo afinal eleva
do à categoria de Município em 1953, com a desvin
culação do Município de Jataí.

Na língua indígeha, Itarumã significa pedra pre
ciosa, sendo também o nome de urna árvore que
existia em grande quantidade na região.

Itarumã é uma cidade agradável, de gente edu
cada, ordeira e hospitaleira, a 474 metros de altitude
em relação ao màr, com 3.444,4 quilômetros quadra
dos e mais de 6 mil habitantes, hoje, o que lhe confere
baixa densidade demográfica, de apenas 1,76 habi
tantespor quilômetro quadr13.do.

A vocação da cidade é a agropecuária, desta
cando-se o gado girolando e a produção de algodão
de fibra longa, de boa qualidade. O Estado de Goiás é
o segundo maior produtor de algodão do Brasil e pro
duz o de melhor qualidade.

As festas mais comemoradas na cidade, além
da emancip13.ção, ocorrem nos dias 20 de janeiro, de
dicado São Sebastião; 15 de agosto, a Nossa Senho
ra D'Abadia; e em jülhoaexposição agropecuária,
EXPOITA, com 13. Exposição Nacional de Girolando,
incluindo o Julgamento da R13.çá Girolando.

Ao avançafc~mo progresso, é natural que haja
empenho em melhorar as condições da população,
com abastecimento de á~uaadequado,o que atual
mente só alcança 49% da população, e saneamento
adequado, praticame~tein~xistente.

Na qualidade de Deputado Federal, tenho-me
empenhado junto a organismos federais para melho
rar todas as cohdiçõ~SdoMUl1icípio. Em parceria com
o Prefeito Washingtqn Madeiro do .Prado buscamos
promover a ampliélçã? dos~tendimentos de educa
ção e saúde, desenv?lver qturismo e o comércio, in
crementar a prodttçãoagrícola.e pecuária naquela
promissora região. Com esse trabalho, demonstro o
reconhecimento que tenho pelos 1.~68 votos que ali
obtive nas últimas eleiçÕês, .sendo o Parlamentar
mais votado déltarurnã.

Sr. Presidente, por último, gostaria de dizer que,
com muita estranhezavejo a Câmara dos Deputados
fechada ao povo, o qUe nunca aconteceu antes. É a
primeira vez que isso acontece e é um absurdo!

Muito obrigado.



"O Maranhão venceu todos os outros
iocais e mostrou que é competitivo para re
ceber qualquer tipo de investimento de gran
de monta. Esse relatório nos dá a certeza
de que o investimento será feito aqui e trará
grande benefício ao nosso estado".

Na vitória maranhense não consta a derrota de
nenhum outro Estado brasileiro. Representa, sim, a
coerência exigida pelo mercado globalizado. A Side
rúrgica da Integração absorverá mão de obra local,
mas irradiará os frutos dos dividendos a todo o País.

A escolha do Maranhão é o passaporte a novas
conquistas. O passo seguinte esperamos seja a insta
lação da refinaria de petróleo no Maranhão. Reitera
das vezes expus, desta tribuna, os benefícios regio
nais e nacionais da instalação de mais uma refinaria
de petróleo na Região Nordeste.

Muito obrigado.
O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é a segunda vez nesta Le
gislatura que venho a esta tribuna na minha cruzada
contrao uso do fumo. Daqui já lamentei o ato do Go
verno brasileiro, dobrando-se às exigências dos pro
motores das corridas internacionais de carros, quan
do, pela Medida Provisória 118, de 3 de abril de 2003,
liberou a propaganda de cigarros durante as corridas
de automóveis.

Lamento que o Governo tenha tomado essa me
dida. Lembro os malefícios do cigarro, que continua
matando, incapacitando para o trabalho, agredindo a
sociedade. Não me deterei nessa cruzada tão benéfi
ca, ainda mais agora, ao ler nas páginas do conceitu
ado jornal O Globo, edição de 30 de julho, portanto,
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O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente, Ihares de empregos diretos e indiretos, através das
peço a palavra pela ordem. centenas de empresas, que deverão formar, como

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem acontece em empreendimentos desse porte, um su-
V.Exa. a palavra. porte de serviços e de fornecimento.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or- A vitória maranhense não nasceu hoje. É fruto
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- de investimentos em infra-estrutura implantada du-
te, Sras. e Srs. Deputados, sinto-me no dever prazero- rante décadas. Essa condição autoriza o Estado do
so de anunciar a instalação de um complexo siderúr- Maranhão a pleitear investimentos de todas as gran-
gico no Estado do Maranhão, o que gerará centenas dezas, certo de corresponder integralmente e de ofe-
de empregos diretos e indiretos. recer condições de implantação e viabilidade a qual-

Agora está certo. A Capital maranhense foi final- quer projeto. Convicção expressa nas palavras do Go-
vernador José Reinaldo Tavares:mente escolhida para acolher o Complexo Siderúrgi-

co do Grupo Boasteel, que será implantado no Distri
to Industrial de São Luís. O anúncio oficial foi feito on
tem, dia 4 de agosto, ao Governador José Reinaldo
Tavares, em reunião no Palácio dos Leões, sede do
Governo, pelo empresário José Carlos Legey, diretor
da empresa NATRONTEC, responsável pelo estudo
técnico para levantar o local adequado ao empreendi
mento.

Compareceram à solenidade Deputados Esta
duais e Federais e Senadores do Maranhão, o Presi
dente do Senado, Senador José Sarney, empresári
os, Secretários de Governo, Vereadores, Prefeitos e
outras autoridades.

A instalação do Complexo Siderúrgico no Mara
nhão indica a prevalência do bom senso. A escolha do
Maranhão não foi fruto de lobby, já que o Governo do
Estado esforçou-se apenas para mostrar as vanta
gens naturais e de infra-estrutura de que dispõe o
Estado do Maranhão. O consultor José Carlos Legey
atestou que as condições maranhenses gerarão, só
para os investimentos iniciais, economia de 140 mi
lhões de dólares ao consórcio siderúrgico, que em/ol
ve a Vale do Rio Doce e a empresa chinesa Boasteel.

Há também vantagens permanentes. O Mara
nhão dispõe de portos com modernas instalações e
padrão operacional adequado às exigências interna
cionais. O Porto do Itaqui, por exemplo, situa-se estra
tegicamente, em relação a portos da Europa e África
e fácil trajeto às Américas. É também um dos portos
de maior calado do mundo, o que permite o atraca
mento de qualquer navio. Outra vantagem do Itaqui é
não sofrer problemas de assoreamento, comum a di
versos portos brasileiros.

O início da construção do complexo Siderúrgica
da Integração está previsto para o ano de 2004. Serão
investidos no Estado do Maranhão 1 bilhão e 500 mi
lhões de dólares. Estima-se para a fase de constru
ção cerca de 12 mil empregos. Mas o pleno funciona
mento da indústria vai gerar de forma duradoura mi-
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da semana passada, o destaque que está sendo
dado ao Brasil como exportador de modelo de cam
panha antifumo.

As imagens veiculadas desde 2001, no Brasil,
chocantes na maior parte, levaram países como Aus
trália e Islândia a solicitar autorização ao nosso Go
verno para uso das mesmas em seus países. Aquela
foto do bebê prematuro numa UTI chamou a atenção
de muitos países e se tornou ferramenta de luta con
tra os males do tabagismo. Até mesmo a American
Cancer Society se emocionou com a dureza, porém
realidade das fotos, e acaba de conceder um prêmio
ao Brasil, que será entregue esta semana, durante a
12a Conferência Internacional de Tabaco, na Finlân
dia.

A intensidade da informação deve ser proporci
onai ao risco representado pelo tabagismo, e até os
próprios fumantes já têm pedido que as imagens se
jam mais contundentes. Provocador de impotência,
câncer, prematuridade, problemas no desenvolvi
mento fetal e muitas outras desgraças, o condenável
vício de fumar vem caindo no Brasil.

Esse prêmio émotivo de profunda alegria para
nós, defensores de um povo forte e saudável, defen
sores da saúde pública, que tanto gasta no tratamen
to de fumantes nos hospitais do País. É motivo de jú
bilo também para milhares de famílias cujos chefes, fi
lhos, mães e demais familiares estão deixando de
lado esse verdadeiro câncer social. Sim, um câncer
em si mesmo, o tabagismo tem de ser combatido e
por nós o será, com unhas e dentes.

Cumprimentamos o Ministério da Saúde por sua
Divisão de Controle do Tabagismo, do Instituto Nacio
nal do Câncer, e convidamos todos os que desejam
um País mais saudável a se unira essa luta que não é
nossa, não é minha, mas de todo o povo brasileiro.

Nosso modelo de campanha antifumo é um re
flexo do quanto pode a divulgação fazer em benefício
de milhares, milhões mesmo, de seres humanos que
têm conseguido abandonar esse vício desesperador,
gerador de doenças e mortes.

Continuemos nessa caminhada, continuemos
mostrando ao nosso povo e ao mundo que quando há
vontade e determinação de se fazer algo em benefí
cio do povo isto é possível.

Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia
mento seja divulgado nos meios de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.
O SR.INALDO LEITÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PL - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
João Pessoa, Capital da Paraíba, está completando
418 anos. João Pessoa é a síntese da cidadania para
ibana, a segunda cidade mais verde domundo e moti
vo de orgulho de todos os paraibanos.

Oportunamente, falarei detalhadamente sobre
aquela belíssima cidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dan

do continuidade àdiscussão da matéria, para falar a
favor, concedo a palavra ao nobre Deputado Maurício
Rands. S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o raciocínio maniqueísta, a lógica binária, o preto
ou branco, é, de todas as formas de raciocinar, sem
dúvida, a mais pobre. Assistimos, no necessário de
bate sobre a reforma da Previdência dos servidores
do País, à repetição dessa forma pobre de raciocinar.

Estamos vendo nesta tribuna ou em debates
com a sociedade alguns Parlamentares classificarem
como contrários aos servidores aqueles que corajo
samente querem reformar a Previdência Social, que
está quebrada, inviabiUzada, desequilibrada e insus
tentáveL São forças políticas que sempre se opuse
ram aos servidores públicos, que sustentaram o Go
verno que os tratoucomo vagabundos e "neobobos" e
lhes negou, por quase uma década, reajustes salaria
is. Hoje se dizem defensóres dos servidores públicos.

Quem são os verdadeiros defensores dos servi
dores públicos no Brasil? São aqueles que querem
manter a promessademagógica de um regime previ
denciário que certamente transformará em papel to
dos os benefícios conquistados ou aqueles que não
fazem demagogia e enfrentam o problema com cora
gem cívica e histórica, ao afirmar que a Previdência
pública não é sustel)tável e o que interessa ao serviço
público, ao Estado forte é reformá-Ia e equilibrá-Ia?

Sr. Presidente, falta também ao debate a voz
dos excluídos, daqueles que não têm carteira de tra
ba�ho' nunca foram empossados em cargo público.

O Estado brasileiro precisa recuperar sua capa
cidade de investir em saneamento, habitação, trans
porte e infra-estrutura para retirar a população menos
favorecida das favelas. E o Brasil precisavoltar a cres
cer, receber investimentos, gerar empregos. É o que
discutimos neste momento.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
propõe o Presidente Lula com o sistema previdenciá
rio que se tornou inviável, uma promessa mirabolante
e demagógica? A colaboração de todos os que o inte
gram, para que o mesmo seja contributivo e solidário.
O Presidente da República pede a todos colaboração
a fim de equilibrar um sistema insustentável. O Presi
dente Lula pede aos servidores que trabalhem um
pouco mais e lhes garante os direitos adquiridos. Ain
da garante àqueles que continuarem no serviço públi
co, contribuindo com a administração pública - sem a
ameaça de desemprego que paira sobre todos os tra
balhadores do setor privado -, abono de 11 %.

Esse processo não é a proposta pura de ne
nhum dos protagonistas. Ele incorpora contribuições
de todos os setores, seja do Executivo, seja do Judi
ciário, seja deste Plenário, dos servidores, dos Gover
nadores ou dos Prefeitos.

A proposta, Sr. Presidente, representa a reforma
que o País tem condições de viabilizar. Não é pana
céia para todos os problemas do Brasil, mas a supe
ração de uma etapa necessária, a fim de que o Esta
do brasileiro recupere sua condição de investir no so
cial e na infra-estrutura, resolva esse gargalo do de
senvolvimento brasileiro, o sufocamento da condição
de investimento do Estado.

Nesse processo de negociação, algumas con
quistas devem-se à disposição democrática do Presi
dente da República, por força desta bancada que dá
sustentação ao Governo, por força desta Câmara dos
Deputados, por força das negociações com os servi
dores e com toda a sociedade.

Já está incluída na PEC na 40 a integralidade
para os servidores e a paridade para osatuais servi
dores. E, para os futuros servidores, está-se propon
do um regime que tem sido adotado em todo o mun
do: uma previdência geral, básica, universal e obriga
tória para todos, com teto de R$2.400,00. Acima des
se teto, previdência complementar, com contribuição
paritária do Estado e dos servidores e com controle
dos trabalhadores, que são os titulares dos fundos de
previdência complementar e que vão solucionar o im
passe em que se encontra a previdência daqueles
que trabalham para o Estado.

Sr. Presidente, o que está em jogo agora é a
aposta no futuro, a coragem cívica de aceitar incom
preensões. Vejo aqui alianças, como as que aconte
ceram na sessão da manhã. Ouvi um colega ainda há
pouco bradar no plenário pela volta da ditadura militar.
Vi este colega aplaudir o pronunciamento de um outro
que, em nome dos servidores públicos, dizia que

quem está tendo a coragem de defender o Estado se
ria traidor do povo brasileiro, traidor dos servidores.

Vamos diminuir os adjetivos e entender o que
está-se passando neste momento. O povo brasileiro
não elegeu Lula para governar como o Presidente an
terior, que deixou o Brasil no desemprego, sem políti
cas públicas eficientes, sem melhor distribuição de
renda. É o que o povo brasileiro está querendo. E es
tamos, com coragem histórica, tentando dar condi
ções ao Estado brasileiro de poder entregar à socie
dade as políticas públicas de emprego, saneamento,
combate à discriminação, educação e saúde. Repito,
Sr. Presidente, que isso só se faz com a recuperação
do Estado brasileiro, com sua transformação num
Estado forte que possa assegurar benefícios aos
seus servidores, mas que tenha recursos para cum
prir suas finalidades nas políticas sociais e nos inves
timentos em infra-estrutura. É essa a agenda que está
sendo criada aqui e agora no Congresso Nacional,
com coragem, com esforço e compromisso cívico
com o futuro deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Osvaldo Biol
chi.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou ouvindo com atenção muitos discursos repetirem
fatos de 4, 8 anos atrás. Vamos respeitar a tese de
cada um. Não é porque no passado alguém era con
tra e hoje é a favor que será aplaudido ou não.

Sr. Presidente, o que devemos contestar é onde
está o relatório. Há poucos dias relatava a Lei de Fa
lências, que contém 235 artigos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência reitera, mais uma vez, que o relatório é
aquele emanado da Comissão Especial. Ele só será
mudado através de emenda aglutinativa ou de desta
que. O relatório está sobre as bancadas e é aquele
que foi votado na Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para discutir contrariamente à maté
ria, ao Sr. Deputado Murilo Zauith.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, venho a esta tribuna
discutir projeto do mais alto valor para o País.

Estou perplexo, pasmo, em ver como o Governo
do PT trata com descaso matéria tão importante,
além de desrespeitar esta Casa e a sociedade brasi-
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leira, que não pode participar de discussão que mexe
com a vida dos brasileiros.

Na sessão da manhã, iniciamos a discussão da
reforma da Previdência Social. Daqui a pouco, a tropa
de choque do Governo, que está no Palácio do Planal
to e estuda o que fazer com os servidores públicos, vai
chegar com o relatório embaixo do braço, juntamente
com o Relator, que não esteve nesta Casa em nenhum
momento, nem os Líderes da base do Govemo.

Ecomo o professor está sendo tratado nessa re
forma, professor esse tão importante para o desen
volvimento do País, que transmite o saber, o professor
precisa receber tratamento especial, mas isso não
está acontecendo. É também servidor público que tra
balha de norte a sul para servir à Pátria.

Aárea de saúde - os que prest~m serviços a
esse setor - ea área de segurança foram relegadas a
segundoplaoo,porque o Governo quer fazera ditadu
ra da sua vontade, a ditadura de quem chegou ao po
der sem compromissocom ninguém. Vivemos em um
Estado democrátiC?o,eo qUe estamos vendo é uma
mancha em nossa democracia. A nossa democracia
ficará manchada, .porque vejo que neste Parlamento
hoje, quando se. discute .assu~to da. maior importân
cia' da maior. en~ergadura,que. mexe com o Estado
brasileir~, o Governo nã~ está presente.

.Esta éa Casado povo, e~~a é aCâmarados De
putados, que representa o poderemanado do povo, e
o debate não está sendo realizado. aqui dentro. Os
Deputados nãotêm ço~oencamihhar,assim como
não tiveram nas Comissões suasidéias e projetos,
porque a vontade é ada mão de ferro, é a da ditadura
do Governo do PT, sob o qual que vivemos.

Seráqu~. devemos camihhar nesse sentido?
Será que vamOS construir a democracia brasileira tra
tandq de assuntoda~~jorrelevân9ia dessa forma?
Até quando vaí-se prolongar esta s~~são?Até atropa
do Governo chegarert3solver~ot~r, passando por
cima de todos o~ princípi~s destaCa.sa e do respeito
que temos por .ela e pel~s Deputados?

A b~se parlam~ntar não sape q que vai votar.
Como vai ficar o Estado?O servidor Clue está assistin
do à votação dessa reforman~oS?be o que vai acon
tecer com eleJuturamente. Omercadofinanceiro está
de olho nar~f()rm~, lógico, porque o.Governo trata o
funci?~áriop(lblicocom?umopjeto devalor. Será que
o médico, oprofessor ou o segura~ça, que servem à
Pátriél,dãoprejqízo ao País? É este o País que quere
mos t~ramanhã? COrn~ o. Gove~no pode dizer que
umprof~ssorca~sapn~jpízo,·por9ue é muito caro ao
País e que tem que baixar o custo daPrevidência?

O País nunca teve superávit, porque nenhum Go
verno teve coragem de produzir o superávit que este
Governo está produzindo. Este Governo está casado
com o mercado internacional e quer mostrar que tem
força para agradá-lo. Para isso, vai passar o rolo com
pressor nesta Casa, vai tentar baixar o dólar e o Risco
Brasil. E o servidor público, que faz o Estado, o ama
nhã do País, está sendo relegado a terceiro plano.

Queremos democracia e não podemos deixar
que esta Casa seja tratada dessa maneira. Vamos
discutir mais esse projeto, que não tem consenso; se
tivesse não precisaria de barricadaspara conter a po
pulação que qUer entrar na Câmara dos Deputados,
esperando aplaudir um projeto que atenda às neces
sidades do País.

MUito obrigado.
O SR. WELlNTONFAGUNDES - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR.WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - MT.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados,ainteriorização do desenvol
vimento do Brasil é um desafio que remonta aos pri
mórdios dó descobrimento de nosso País. Milhares
de pessoas enfrentaram as agruras dos chamados
sertÕes em bpsca·de ouro e delimitação da fronteira
com as colônias espanholas - homens e mulheres,
nordestinos, sulistas, paulistas, cariocas etc. Sota
ques e rostos de vários pontos do País marcharam
rumo ao interior para desbravar novas fronteiras.

Décadas depois do início dessa marcha para o
interior do Brasil, o desbravamento de novas frontei
ras ainda é Um desafio que os valorosos moradores
das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil enfren
tam todos os dias.

A nós, Parlamenta.res destas regiões, cabe a
responsabilidade de orientar o caminho do desenvol
vimento, aliadoápreservaçãode nossos recursos na
turais, tão abundantes em locais como a Amazônia, o
Cerrado e o Pantanal.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Estado de Mato Grosso, cujo povo represento com or
gulho nestaCasade leis, é um dos principais expoen
tes da vitória dos brasileiros na conquista do interior
do País.

A população de Mato Grosso, no início da déca
da de 80, era de pouco mais de1 milhão de habitan
tes. Dados do Censo Demográfico do IBGE mostram
que, no ano 2000, a população do Estado já ultrapas
sou os 2 milhões e meio de habitantes. Ainda uma po-



Essas perspectivas do agronegócio também
nos permitem visualizar demandas crescentes de tra
tores, colheitadeiras, implementas agrícolas, fertili
zantes, agroquímicos, silos, graneleiros, caminhões,
utilitários, calcário e sementes.

Na pecuária, Mato Grosso coleciona também
excelentes resultados. O Estado possui o segundo
maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 22 mi
lhões de cabeças de gado.

Mais do que números expressivos, Mato Grosso
hoje é exemplo na melhoria genética de seu rebanho
e também de sanidade. Todo o rebanho do Estado é
vacinado contra a febre aftosa e nossos técnicos tam
bém já desenvolveram eficiente programa de controle
da Brucelose.

Impulsionando o destaque agropecuário de
Mato Grosso está o trabalho sério na área energética.
Afinal, a energia é a base do desenvolvimento de
qualquer Governo.

Todos os Governos, senhoras e senhores, pos
suem erros e acertos. E aqui quero ressaltar o exce
lente trabalho realizado no setor energético pelo
ex-Governador Dante de Oliveira, em Mato Grosso.

Durante a gestão do então Governador Dante
de Oliveira, foram realizados investimentos na ordem
de 2 bilhões e 700 milhões de reais, entre recursos
públicos e privados, o que permitiu levara desenvolvi
mento a todo o Estado.

Durante a sua gestão, o ex-Governador contou
ainda com o trabalho de Robério Garcia, que dirigiu
com competência e arrojo a ELETRONORTE. O dire
tor Robério, ao lado do ex-Presidente da
ELETRONORTE, José Antônio, soube como aplicar
com inteligência e sensibilidade todos os investimen
tos destinados ao setor energético em nosso Estado.

Exemplificando este trabalho, podemos citar
obras como a Usina de Manso e a primeira usina ter
moelétrica movida a gás natural do Brasil, inaugurada
na Capital mato-grossense, Cuiabá. Temos também
que destacar a preocupação do Governo de Mato
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pulação pequena, diante das dimensões do Estado, 2003, Mato Grosso foi um dos Estados com melhor
que possui mais de 900 mil quilômetros quadrados. desempenho de variação de emprego.

Muitas vezes, mais do que vencer a distância De janeiro a abril deste ano, Mato Grosso gerou
dos demais centros comerciais brasileiros, os 17.743 postos de trabalho, representando 6% de toda
mato-grossenses tinham que enfrentar o desafio de oferta de trabalho do Brasil e 35% do Centro-Oeste. É
desbravar o seu próprio território. Vencemos esses importante ressaltarmos que 73% dos empregos ge-
desafios e hoje representamos um dos Estados que rados nestes primeiros meses de 2003 em Mato
mais cresce no Brasil, impulsionados pela força do Grosso foram criados nos setores de agricultura e de
agronegócio brasileiro, que corresponde hoje a 27% indústrias de transformação dos produtos agropecuá-
do PIB nacional. Um mercado tão rentável que, mes- rios.
mo em tempos de recessão, a balança comercial da
agropecuária brasileira responde por superávit de 24
bilhões de dólares, registrado entre os meses de julho
de 2002 e julho de 2003.

Dentro desse contexto promissor do agronegó
cio, tenho a felicidade de lembrar que o Estado de
Mato Grosso é campeão na produção de soja e algo
dão e segundo produtor de arroz do País.

As boas condições climáticas e a topografia fa
vorável à mecanização, somadas à capacidade ge
renciai e de trabalho do produtor rural mato-grossen
se, proporcionaram ao Estado verdadeiro salto de
qualidade, traduzido em produção e produtividade.
Tudo isso fundamentado em programas sérios de
pesquisa e difusão de tecnologia de entidades como
EMBRAPA, EMPAER, Fundação Centro-Oeste, Fun
dação Mato Grosso, universidades e outras funda
ções privadas de pesquisa.

Foram anos de investimentos no melhoramento
genético de cultivares, o que permitiu a produção de
sementes mais adaptadas, mais produtivas e mais re
sistentes a pragas e a doenças das lavouras.

Apenas para exemplificar os grandes resulta
dos da agricultura em Mato Grosso, podemos citar a
evolução da produção no Estado, que era de aproxi
madamente 6 milhões de toneladas na safra
1992/1993 e, na safra 2002/2003, senhoras e senho
res, foi de mais de 18 milhões de toneladas. Somente
a soja corresponde a 13 milhões e meio de toneladas
nesta safra 2002/2003.

O trabalho de nossos pesquisadores e a garra e
competência dos produtores de Mato Grosso permiti
ram resultados ainda mais fantásticos na área do al
godão. Em 1997, Mato Grosso respondia por apenas
6% da produção nacional. Em apenas 3 safras, o
Estado passou a deter mais de 50% da produção de
algodão em pluma do Brasil.

O resultado direto deste trabalho é o crescimen
to do Estado e um dos índices mais positivos é a gera
ção de emprego e renda. Nos 4 primeiros meses de



O Governador, no entanto, também tem difíceis
desafios pela frente, como o precário estado de nos
sas rodovias, que foram utilizadas durante anos, mas
sem as devidas manutenções.

Felizmente o Governador, de forma estratégica,
tem-se mostrado preocupado com a recuperação de
nossas estradas. S.Exa. conta ainda com o empenho
da bancada federal de Mato Grosso, que vem traba
lhando na elaboração de emendas junto ao Governo
Federal, com a finalidade de conseguir recursos para
as rodovias.

É importante lembrarmos que, pela primeira
vez, Mato Grosso conta com um diretor de planeja
mento e pesquisa no DENIT, na pessoa do Dr. Ricar
do Corrêa, que tem trabalhado muito junto ao Ministro
dos Transportes, na busca de investimentos para a in
fra-estrutura viária de nosso Estado.

Tenho que ressaltar ainda a preocupação do Mi
nistro dos Transportes, Anderson Adauto, que, a todo
momento, mostra empenho para resolver os desafios
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Grosso naquela época, na busca de novas soluções riência, já havia alertado sobre a necessidade da que-
energéticas. da dos juros para que pudéssemos avançar rumo a

O gasoduto BrasiVBolívia, com o ramal de Mato um futuro melhor para todos os brasileiros.
Grosso, possibilitará a geração de energia, com me- Também temos pela frente o desafio de melhor
nores impactos ambientais. Além disto, esta obra le- distribuir nossa renda. É necessário ressaltar as difi-
vará desenvolvimento social para os pontos mais lon- culdades enfrentadas pelos Municípios, em função da
gínquos do Brasil, com abertura de novas frentes de ainda tímida arrecadação do FPM.
emprego e renda. O municipalismo, uma das bandeiras que carre-

Dentro deste contexto, Mato Grosso hoje é go, juntamente com todos os membros do PL, é uma
auto-suficiente em energia e consome apenas 600 das principais ferramentas dos Prefeitos, no sentido de
megawatts, do total de 1.200 megawattsque produz. cobrar a melhor repartição do "bolo" do Orçamento.

O investimento proporcionou ainda a constru- Em Mato Grosso, esta é uma discussão que te-
ção das linhas energéticas, os chamados "linhões", mos levado adiante, principalmente pela capacidade
que levaram desenvolvimento para o Norte do Esta- de expansão que o Estado ainda possui. A área utili-
do, através das cidades de Sinop e Alta Floresta. zada para produção de grãos e fibras em Mato Gros-

A linha entre Cachoeira Dourada e Rondonópo- so, na safra de 2003, foi de 5,22 milhões de hectares,
lis, que anteriormente possibilitava a importação de o que representa apenas 5,7% de sua área territorial.
energia, hoje é utilizada para distribuir eletricidade Existe, portanto, potencial muito grande a ser
para todo o Estado, bem como exportar o excedente. desenvolvido e tenho a certez(l que o Governo Blairo

No entanto, senhoras e senhores Deputados, Maggi saberá como conduzir o Estado na direção da
temos que ressaltar as falhas que ainda existem nes- prosperidade, com a preservação racional dos ecos-
te processo energético. Entre os problemas, está o sistemas do Pantanal, do Cerrado e da Amazônia.
alto custo do ICMS, que precisa ser revisto, para que G .
possamos estimular ainda mais o crescimento. O overnador Blairo Ma!ilgi, engenheiro agrô-

nomo, empresário do agronegócio mundial, homem
Através destas discussões, será possível agre- d d· .. b·

garmosvalúr à produção, criando incentivos para que público e empreende. or· •. evisão, sae da importân-
cia do desenvolvimento rural em bases sustentáveis.

novas indústrias se instalem em Mato Grosso. Desta
forma, o objetivo primordial não será a exportação, Afinal, quem mais, senão o homem do campo, o
mas sim o consumo da energia no Estado. agricultor, para saber da. importância essencial do

solo, da água e do clima nos resultados das colhei-
Quero registrar ainda o meu protesto pela au- tas?

sência de um diretor de Mato Grosso na
ELETRONORTE. Esta é a primeira vez que isto ocor
re. Podemos considerar uma falha grave, tendo em
vista a importância do Estado no processo de desen
volvimento da Região Norte do País.

O futuro, no entanto, reserva melhores perspec
tivas econômicas para Mato Grosso, que está no cen
tro geodésico das grandes fronteiras agrícolas do
País, que contam com os Estados de Goiás, Tocan
tins, Rondônia, Pará, Acre e Maranhão.

De acordo com indicativos do ISGE, o Estado de
Mato Grosso é o que apresenta os melhores índices
de crescimento econômico entre 0$ demais Estados
do Brasil. Para que esse crescimento seja mantido e
ampliado, algumas ações de governo, em parceria
com a iniciativa privada, já estão sendo tomadas. A
queda dos juros, que já começou, terá também im
pacto positivo neste perfil de desenvolvimento de
Mato GrosSo e de todo Brasil.

O Vice-Presidente da República, José Alencar,
de forma responsável e do alto de toda a sua expe-
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para melhorar a qualidade da infra-estrutura viária de Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
nosso País. deste pronunciamento pelos órgãos de comunicação

A questão dos transportes sempre foi uma ban- da Casa e pelo programa A voz do Brasil.
deira nos meus 3 primeiros mandatos e também será Era o que tinha a dizer.
neste quarto mandato. Estamos trabalhando com pro- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
jetos que beneficiarão não só o Estado de Mato Gros- cedo a palavra, para discutir a matéria a favor, ao no-
so, mas também todo o Brasil. bre Deputado Devanir Ribeiro. S.Exa. dispõe de 5 mi-

Neste mesmo sentido, como Líder de meu parti- nutos na tribuna.
do junto à Comissão de Orçamento, conseguimos ga- O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Sem revi-
rantir, juntamente com outras Lideranças, o direciona- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
mento de 30% da CIDE na LDO do próximo ano para dos, servidores públicos que nos honram com a pre-
a conservação de nossas estradas. Ainda não é o ide- sença nas galerias, defensores do Estado brasileiro,
ai, mas é um passo importante para melhor aplicar- fiquei assustado ao ver Deputados que não fizeram a
mos os recursos oriundos deste tributo nas rodovias. reforma, apesar de terem entre 20 e 40 anos nesta

Outro exemplo de nosso trabalho é o esforço, Casa, utilizarem agora os microfones. Tenho apenas
juntamente com os produtores, para a conclusão da 5 meses nesta Casa e estou disposto a colaborar não
BR-158, que interliga o corredor multimodal da Ferro- com o Presidente Lula, ou com o PT, ou com a base
via Norte Sul, em Porto Franco, no Maranhão, com a aliada, mas com o Brasil. E o faço para dar, de fato,
próspera região do Vale do Araguaia. um Estado digno não só para os servidores públicos,

Nesta mesma direção, participamos de reuniões mas também para todo o povo brasileiro.
com empresários do Amazonas edo Pará, para firmar_ Estranha-me muito o fato de o Deputado Alberto
mos o consórcio para construção da BR-163, ligando os Goldman, que é do meu Estado, dizer que não quer
grandes centros produtores ao porto de Miritituba, no discutir a reforma, porque o relatório não estava no
Pará. De lá, os produtos podem ser transportados por plenário. Por que S.Exa., que participou da Comissão
via fluvial, pelos Rios Amazonas e Tapajós. Especial, não leu tudo isto aqui? S.Exa. deveria tê-lo

Nestas reuniões, volto a ressaltar o papel impor- feito por obrigação. Eu era suplente; S.Exa., titular. O
tante do Ministro Anderson Adauto e dos Governado- Deputado contribuiu com o texto, com esses volumes.

Porque, agora, S.Exa. diz que existe estelionato elei
res de Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia, toral? Estelionato eles aplicaram na época do boi gor-
bem como do Ministro da Integração Nacional, Ciro do. Não me esqueci disso. Eles, sim, aplicaram esteli-
Gomes. S.Exas. tiveram atuação preponderante na onato, quando o PMDB elegeu 23 Governadores den-
firmação deste consórcio e também de outros acor- tre os 24 Estados existentes. Disso ninguém se es-
dos, que estão tornando ainda mais viáveis os esfor- quece. Talvez o jovem possa esquecer, mas não eu.
ços para levar o desenvolvimento para a Região Nor- Também ouvi alguém dizer aqui que o Estado
te do Brasil. brasileiro depende do servidor público. O Estado bra-

Temos a preocupação com o desenvolvimento sileiro depende do servidor público, da Câmara, do
de nossas rodovias, ferrovias e hidrovias, como forma Senado, da Justiça, do Poder Executivo e, principal-
de interligar as regiões produtoras de nosso País. AIi- mente, dos trabalhadores do campo e da cidade, da-
ado a este trabalho de recuperação e investimento queles que produzem com sangue e suor, mas que
nos transportes, está a necessidade da integração de não possuem garantias.
Mato Grosso no contexto do MERCOSUL. Em 1998, para aprovar a PEC n° 20, não vi essa

A Comissão Parlamentar do MERCOSUL, da grande discussão. Para discutir privilégio do Judiciá-
qual faço parte, vem discutindo questões como o cor- rio, da magistratura, muitos colegas fazem reuniões
redor até o Oceano Pacífico, e tenho a certeza de que noites e noites, mas não têm a mesma atitude quando
meu Estado terá participação preponderante na cria- chega a hora de discutir os interesses dos trabalhado-
ção desta nova rota comercial para o País. res que hoje estão para se aposentar. Aquele que se

Este, senhoras e senhores, é o exemplo do aposenta pelo teto no setor privado recebe o valor de
Mato Grosso para um Brasil próspero, com emprego 1.816 reais, porque o salário mínimo foi para 240. Os
e renda para todos, e preocupado com a preservação funcionários da iniciativa privada não se aposentam
de seu ecossistema e de sua cultura. pelo salário mínimo, mas pelo salário de referência:
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10 salários de referência, mil oitocentos e poucos rea
is, e não têm garantia.

Estamos vendo a Volkswagen, a Ford e a GM
sob pressão, demitindo. Vejo Prefeituras tentando fa
zer greve, porque dizem não ter dinheiro, que vivem
apenas do repasse do dinheiro público, do repasse do
Imposto de Renda, do Fundo de Participação dos Mu
niCípios. Não vi ninguém falar, não vi ninguém chorar,
nenhuma tristeza.. Ouço alguns Deputados dizerem
que queremos matar os velhinhos, os aposentados.
Quem chamou os·aposentados de vagabundos há
pouco tempo? Também me assusta quando dizem
aqui que não conseguiram aprovar reformas. E não
conseguiram aprovarou por incompetência ou por má
vontade ou porque não acreditavam no Governo que
estava de plantão, porque tinham maioria paraapro
varo Tanto é verdade que aprovaram a prorrogação de
mandato do Presidente, porque aquilo não foi reelei
ção, .foi.. prorrogação de .mandato. Aconteceu todo
aquele escândalo, quefoiabafad? ~qui, na Justiça e
em todo lugar. Teve gente querenunciou ao mandato
e depoi~retorn?u sob a· glória dos votos. Para isso o
po~o ~ale,porque ele. esqueCie rapid~mente, até pela
miséria, p~la desgraça, pelo sofrimento, por tudo que
ele vem passando.

Agora, Sr. Presidente, estamos apresentando
uma proposta que não é a que queremos, pois deve
ria ser.rn~ito·mais.dura, principalmente para os que
têm cargos privilegiados. Ouvi .um Deputado dizer
que um Desembargador do Maranhão não ganha 52
mil r~ai~,mas 11 miL Ora, alguém ganhar 11 mil reais
no Maranl1ãojá é um acinte para qualquer inteligên
cia, pO~rnediana que seja.

Nobres D~putados, a proposta veio de uma ma
neira e vai sair de outra, sem dúvida, porque tivemos
eompet~neia para emendar, reformar e debater. Não
basta só.vira~pl~nárioparaa discussão porque há
imprensa e. funcio?ários.. Nas noites de todos esses
mes~semql.leficamosdiscutindo Estado por Estado,
cidade por cidade, .Comissão por Comissão, não vi
nenhumbriIhaptismodos Deputados em defender
com.tanto<afãqs inter~ssesdostrabalhadores com
cargos rl1ài~ baixos.• Mas, quando ?hega na classe
alta,ondeestã~osjuíze~, todomurido se levanta.

Sr. Pr~sid~nte, se depender de mim, vamos apro
var esta propos~a ainda hoje, porque ela não é boa só
para o~r~sil'rní::\spara0 fUricionalismo público. (Apu
pos nasga/erias,JTemgente querendo enganá-lo,
mas só o tempo diráVamos aprqvar El. proposta, e o
tempo vai dizer se ela é boa o~ não.Aquela que eles
queriam aprovar,· há alguns anos, nem chegou ao ple-

nário, não por falta de competência, mas de vontade
política de trazê-Ia. Ela morreu naquele corredor.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Apupos nas ga
lerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência pede licença ao Plenário e informa que,
na representação do Rio de Janeiro, o nobre Deputa
do Carlos Nader será substituídopelo Deputado Ro
naldo Cezar Coelho. Pela manhã já foi substituído o
Deputado Itamar Serpa pelo Deputado Arolde de. Oli
veira. Então haverá pequena modificação no painel,
que dentro de poucos minutos voltará a funcionar.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB - PB. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, este 5 de agosto regis
tra uma daquelas datas inscritas com perfil heróico na
história do Brasil. Foi há 418 anos, em 5 de agosto de
1585, que começou a ser edificada, após muita luta
envolvendo portugueses, índios e franceses, a cidade
de Nossa Senhora dasNeves, que depois chamou-se
Felipéia de Nossa Senhora das.Neves, Frederica, Pa
rahyba do Norte e, finalmente, João Pessoa, a Capital
do Estado da Paraíba.

Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
principal motivo pelo qual me encontro ocupando,
mais uma vez, a tribuna desta Câmara dos Deputa
dos. Para registrar, com muito orgulho, essa tão im
portante data, não somente. para nós, paraibanos,
como também para os nordestinos e para os brasilei
ros em geraL

A conquista da Capitania da Parahyba do Norte
pelos portugueses se constituiu em passo fundamen
tai para as conquistas posteriores do Rio Grande do
Norte e do Ceará Partindo de Pernambuco, diversas
expedições à Paraíba foram rechaçadas pelos índios
potiguares, os mesmos cujos descendentes vivem,
ainda hoje, na reserva da Baía da Traição, no litoral
norte do nosso Estado.

Enfim, em 5 de agosto de 1585, com a ajuda dos
índios tabajaras, os portugueses fundaram a cidade
de Nossa Senhora das Neves, às margens do Rio Sa
nhahuá, onde hoje se situa o centro histórico de João
Pessoa e que guarda, da balaustrada do antigo hotel
Globo, a mesma visão que tiveram os colonizadores
há 418 anos. É um dos rnaislindos espetáculos da na
tureza, no pôr-do-sol. Junte-se à beleza natural um
povo de índole hospitaleira epacífica, e teremos uma
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conjunção de características que transforma João emendas parlamentares de bancada, é calamitoso,
Pessoa e a Paraíba num dos mais promissores desti- exige providência urgente do Governo Federal para
nos turísticos do Brasil, com toda a certeza. que seja superado.

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
dos, é a cidade de João Pessoa a terceira mais antiga a palavra pela ordem.
do Brasil, porquanto já nasceu cidade, já que era Ca-
pitania Real. Considerada pelos ambientalistas reuni- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
dos na Eco 92 como a segunda cidade mais verde do
mundo, possui também um dos litorais mais belos do O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or-
Brasil, tido, percentualmente, como um dos mais des- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
poluídos do Brasil em toda a sua extensão. te, Sras. e Srs. Deputados, é com muita satisfação

Registro, portanto, e com muito orgulho, essa que registro o aniversário de emancipação política da
data na Câmara dos Deputados, uma data que coinci- cidade de Mairi, que completa hoje 106 anos. Situada
de, ainda, com a fundação do jornal Correio da Paraí- na região do Paraguaçu,a 284 quilômetros de Salva-
ba, que hoje completa 50 anos de fundação. Conside- dor, Mairi possui atualmente 20.085 habitantes.
rado o jornal percentualmente mais lido do Nordeste, O Município foi anteriormente criado com o
segundo o IVC, muita festa haverá, em torno do jor- nome de Vila de Monte Alegre e constituído pelas fre-
nal, hoje, na Paraíba. guesias de Nossa Senhora das Dores de Monte Ale-

Aproveito, então, para enviar nossas congratula- gre e Nossa Senhora da Conceição do Gavião, des-
ções ao seu Diretor Presidente, Roberto Cavalcanti, membrardas do Município de Sant'ana do Comissão
primeiro suplente do senador José Maranhão, do (atual Ipirá), e pela Freguesia de Nossa Senhora da
PMDB paraibano; à Diretora Executiva Beatriz Ribei- Conceição do Mundo Novo, sendo desmembrado do
ro; ao Diretor Superintendente Alexandre Jubert; e a Município de Jacobina e, posteriormente, elevado à
todos os jornalistas e funcionários que fazem aquela condição de cidade, em 5 de agosto de 1897.
importante empresa jornalística paraibana. Mairi é uma cidade de economia voltada basica-

Muito obrigado. mente para as atividades pecuárias, destacando-se
O SR. ALMIR MOURA - Sr. Presidente, peço a os rebanhos de bovinos, suínos, eqüinos, ovinos e

palavra pela ordem. asininos. Possui ainda 36 indústrias, ocupando o 105°
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem lugar na posição geral do Estado da Bahia, e 347 es-

VExa. a palavra. tabelecirnentos comerciais.
O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ. Pela or- É uma cidade com forte inclinação festiva e cui-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os De- tural, destacando-se eventos como o da Semana
putados cujos gabinetes ficam no Anexo IV estão com Santa, com a peregrinação ao monte de Santa Cruz.
dificuldades para transitar na Casa, porque a passa- Em Junho, além dos festejos juninos, realiza-se a fa-
gem que conduz ao plenário principal está tomada mosa micareta. Em agosto, destacam-se as festivida-
pelos servidores manifestantes. des comemorativas à emancipação. E, no mês de se-

Solicito a esta Presidência que tome providênci- tembro, ocorre a Festa de Nossa Senhora das Dores,
as no sentido de que seja permitida a circulação de padroeira local, que se vem constituindo em impor-
funcionários e Parlamentares naquelas áreas. tante momento de manifestação popular e religiosa.

O SR. SILAS CÂMARA -Sr. Presidente, peço a Como toda cidade da Bahia, Mairi é acolhedora
palavra pela ordem. e sempre solidária, não só com os seus filhos, mas

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem também com todos os que chegam à cidade, seja
VExa. a palavra. para morar, seja para visitá-Ia. Padece também dos

O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Pela ordem. mesmos problemas sociais que caracterizam todas
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste final as cidades do sertão e, às vezes, é duramente casti-
de semana, estive nos Municípios de Iranduba, Novo gada com a seca e com a falta de chuva.
Airão, Manacapuru, Beruri, Manaquiri, Careiro da Para concluir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
Várzea, no Amazonas. tados, quero saudar meus aguerridos conterrâneos

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o estado da cidade de Mairi pelos 106 anos de história de lutas
dos Municípios brasileiros, por conta da quebra dos e de conquistas.
contratos dos convênios no ano passado, através de Era o que tinha a dizer.

~~------ ~-~ ----
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir contrariamente à matéria, concedo a palavra
à nobre Deputada Jandira Feghali, por 5 minutos.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, saúdo os trabalhadores que se dirigem a Brasília
para, com esforço, dedicação e combatividade, fazer
valer suas opiniões e direitos. Ao mesmo tempo, re
gistro minha indignação com o processo repressivo
que infelizmente se aprofunda na Câmara dos Depu
tados e nas ações onde o movimento social se ex
pressa.

Em segundo lugar, devo dizer que vai-se com
provando o equívoco desta agenda, que não unificou,
mas dividiu o País, divide o Governo e sua base de
sustentação e cria absoluto constrangimento à vida, à
história, ao discurso, às ações e aos votos que leva
ram em consideração 20, 30 anos de ação política.

Em terceiro lugar, é muito difícil disputar a infor
mação, quando a grande mídia conservadora susten
ta a proposta da reforma da Previdência e diz o que
quer, independentemente de ser verdadeiro ou não.
Todas .as notícias veiculadas sobre o processo nes
ses últimos meses não passaram à sociedade a ver
dade dosfatos e das propostas e fizeram valer um
discurso que não é novo, criando um fosso entre tra
balhadores do serviço público e do setor privado.

Ainda durante essas últimas semanas, continu
amos ouvindo dizer que estão garantidas a integrali
dadee a paridadepara os atuais servidores. Mentira!
Isso não consta do relatório aprovado na Comissão
Especial. E continua não sendo verdade hoje, porque
a paridade continua indo para a lei. A integralidade, di
zem, retornará à Emenda n° 20. Ou seja, a proposta
era tão boa que voltamos à de Fernando Henrique
Cardoso.

Objetivamente, a lógica da proposta é muito difí
cil de ser compreendida por qualquer trabalhador e
pessoa de bom senso, pórque absoluta e claramente
fragiliza o Estado, corresponde à concepção do Esta
do mínimo, não à do Estado forte. De cabo a rabo, é
uma lógica que retira direitos, fragiliza os principais
instruTentos do Estado para cumprir seu papel dian
te da maioria da sociedade brasileira e coloca emris
co, sim, a universalidade das políticas sociais.

Será que está em jogo a corporação desta ou
daquela categoria? Não é verdade. O que está em
jogo é o papel do serviço público, que é função do
Estado, que independe dos Governos. Quem depen
de do público é a grande maioria da população. O
principal segmento punido é aquele que ganha me-

nos e que depende do setor público. No que diz respe
ito a esta proposta, sofrerá mais quem ganha menos,
principalmente pela ruptura das regras de transição.

Sr. Presidente, comunista, cheguei a esta Casa
há 4 mandatos, pelo voto popular. Na condição de
base aliada do Governo, estarei na fileira de todas as
batalhas que rumem ao Estado forte, ao desenvolvi
mento, ao investimento publico, ao emprego e à luta
contra o capital financeiro e ao latifúndio. Não queiram
que uma esquerda que tem história a negue para fra
gilizar o Estado, profundamente desmontado pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso. Não tentem
criar duas categorias de servidores: os de primeira
classe, com aposentadoria integral, e os de segunda
classe, que não sabemos do que se trata.

O discurso é de ajuste fiscal, de corte de despe
sa. E não se pode tirar daqui para pôr em saneamen
to. Venha o fundo depensão que vier, certamente não
estará sob a responsabilidade fundamental do Tesou
ro público.

O fundo que vier, privado ou público - por en
quanto privado, não sei se muda, espero que sim -,
terá certamente uma configuração pela qual, na reta
final, o responsável pela aposentadoria seja o próprio
servidor e não o Estado, o Tesouro.

Digam a verdade ao povo brasileiro. Digam que
o Governo vai fazer a reforma porque precisa dar
esse sinal ao mercado, ao capital financeiro, ou por
que precisa cortar despesas, ou porque entende que
o Estado forte não é fundamental e quer se livrar des
se encargo chamado serviço público. Não mintam
para a sociedade, não digam que a proposta é boa,
que não viola o direito adquirido, que fortalece o Esta
do e promove a justiçaprevidenciária. Nem o progra
ma do Governo de previdênciauniversal passa perto
desta proposta, que unifica no teto, mas não equipara
os direitos, ao contrário viola-os flagrantemente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
compreendam este meu discurso como· uma agres
são ao Governo. Continuo sendo da baSe do Gover
no, para defendê-lo quando suas propostas forem de
avanço. Não me peçam solidariedade numa reforma
que prejudica a grande maioria da população brasilei
ra e tem a única intenção de sinalizar para o mercado,
este que, quando nos tem a mão,quertambém o bra
ço; e se lhe damos o braço., quer o resto.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo
Pimenta, que falará a favor. S.Exa. dispõe de 5 minu
tos na tribuna.
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O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Sem revisão para com aqueles que ganham pouco ou nada? Va-
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mos construir um novo Brasil, que tenha um Estado
estou aqui para defender a proposta de reforma da forte! Vamos resgatar o serviço público, destruído ao
previdência, o que não me causa nenhuma alegria. longo dos últimos anos, fazendo concursos públicos e
Nem se trata de comemorar vitórias, estamos cum- instituindo planos de carreira para aquelas categorias
prindo uma etapa fundamental para assegurar a que ainda não os têm!
construção do País para a qual o Presidente Luiz Iná- Sr. Presidente, estamos tendo a coragem, que
cio Lula da Silva foi eleito. há muitos anos o povo brasileiro aguarda, de enfren-

A que situação chegamos! Alternam-se na tribu- tar distorções e os privilégios de uma minoria de ser-
na Deputados com histórias reconhecidamente con-
trárias ao interesse do povo brasileiro e dos servido- vidores - porque a maioria recebe, não raras vezes,
res públicos com Deputados que se auto-intitulam le- salários muito abaixo daquilo que merecem.
gítimos representantes de uma tradição de esquerda. Há quantos anos, Sr. Presidente, o povo brasile-
Pergunto: a quem serve a Previdência nos moldes de iro espera que o Governo, que o Parlamento tenha a
hoje? A quem neste País interessa manter o atual sis- coragem de enfrentar as demasias hoje estampadas
tema? Será que aos 42 milhões de brasileiros que nos jornais do País, os privilégios de membros do Ju-
não têm regime de previdência? Ou aos aposentados diciário que ganham mais de 50 mil reais por mês, as
do INSS, que vêem seu poder aquisitivo ser corroído vantagens de setores que vêm acumulando benes-
a cada ano? Ou aos autônomos, que pagam 22% de ses incompreensíveis e absolutamente inaceitáveis?
contribuição, um valor tão alto que os leva para a in - Não queiram dourar posições reacionárias, atra-
formalidade, deixando-os sem nenhuma possibilida- sadas e conservadoras com histórias importantes da
de de seguridade? Ou aos que geram emprego e as- construção da Esquerda deste País. Este Governo
sinam carteira de trabalho, mas não conseguem man- não recua um milímetro dos seus compromissos, da
ter seus trabalhadores e garantir a formalidade? Cer- sua determinação de, junto com povo brasileiro, cons-
tamente que não. Deputado Adão Pretto, 6 milhões de truir um novo Brasil.
famílias de trabalhadores rurais têm o teto de sua

O SR. JAIR BOLSONARO -Mentiroso! ''Traíra!''
aposentadoria no salário mínimo!

Esta reforma vai atender de forma prioritária a Pelego!
maioria do povo brasileiro, que não tem previdência O SR. PAULO PIMENTA - Siga gritando menti-
nem sistema de seguridade. (Apupos nas galerias.) ras, Deputado Jair Bolsonaro. O seu passado de vas-

Sr. Presidente, é verdade que 6% dos trabalha- saIo da ditadura, de covarde do regime militar reser-
dores brasileiros se aposentam por outros regimes. vou-lhe o triste papel que tem cumprido nesta Casa.
Estamos fazendo uma reforma que garante sim, De- Nós continuaremos em frente.
putada Jandira, a paridade e a integralidade, os direi- Sr. Presidente, não posso continuar a minha
tos e expectativas de direito dos atuais servidores. manifestação com o Deputado me ofendendo dessa
(Apupos nas galerias.) Estamos propondo uma mu- forma. Eu solicito a V.Exa. que determine ao Deputa-
dança que garante a integralidade da pensão daque- do que fique em silêncio, para que eu possa concluir
les que ganham até 2.400 reais e protege a maior par- meu pronunciamento.
te dos servidores públicos deste País, que ganham O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
até 1.058 reais. palavra está com V. Exa., Deputado Paulo Pimenta.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, até com- O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, esta-
preendo o posicionamento de Parlamentares de tradi- mos aqui para garantir ao povo brasileiro, aos traba-

;~~i~~ic~~it:~rN:: :~~:~~aéd: ~~~eu~~:~~~~~~u~ Ihadores deste País que o Governo do Presidente
País como o Brasil, quem ganha mais de 2.400 reais Lula manterá um a um os compromissos por ele assu-

midos.deve ter uma previdência complementar sem o subsí-
dio dos cofres públicos, que têm de destinar seus re- Esta é a primeira etapa de uma longa jornada
cursos para os 42 milhões que não têm nenhum tipo para construir o País que queremos. E teremos o apo-
de previdência. io da maioria da população brasileira, dos companhe-

Ora, Sr. Presidente, que socialismo é esse que iros de luta e de trincheira, para construir o Brasil pelo
tem receio de enfrentar o debate e discutir a impor- qual todos lutamos há tantos anos.
tância da solidariedade daqueles que ganham mais Muito obrigado.

~---------~----
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, porque na Legislatura passada votei contra a reforma
peço a palavra para uma reclamaçãonos termos regi- da Previdência, o desconto de aposentados, e recebi
mentais. o incentivo total da Esquerda. Diziam para mim: "Está

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem certo, Moroni. Isso é uma inconstitucionalidade. Isso é
V.Exa. a palavra. um negócio que só interessa aos banqueiros".

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Recla- Nessa Esquerda que está aqui agora, o que mu-
mação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em dou? Na Legislatura passada, a Esquerda não tinha o
quepese tbdas as cautelas da Presidência da Casa e poder na mão; agora, ela tem.
órgãos afins, as quais terminaram. por conseguir que Que poder é"esse que'anestesia consciência?
a assembléia estivesse quase ausente, os poucos Que poder é esse que faz a pessoa esquecer sua
que conseguiram chegar ao plenário e estão separa- consciência?
dos de nós por aquela parede de vidro, talvez com Era de um partido de sustentação da base do
justo motivo - não sei, porque não me cabe perquirir Governo, e votei contra isso. Votei coma minha cons-
-, estão vaiandoimpiedosamente os oradores da ciência. É duro. Ninguém venha me dizer que agora
base de sustentação do Governo.

está tudo diferente, porque não está Essa base volú-
Intimamente, ate compreendo o sentido de frus- vel continua volúvel, do mesmo jeito. O Fundo Mone-

tração e de engano dessas pessoas. É por isso que tário Internacional continua mandando, e estamos de
elas vaiam. Lembro a V.Exa. que essas vaias ficarão
consignadas nos Anaisda .Yasa - pelo menos graças joelhos. Os banqueiros continuam rindo à-toa.
a esta reclamação -,maslhe peço que faça cumprir o V.Exas. acham mesmo que o pobrezinho que
Regimento Interno e lembre à assembléia que não está passando fome vai ganhar com a reforma da Pre-
deve vaiar tão incisivamente, tão fortemente os com- vidência? Essa Esquerda diziapara mim que não. Qu-
panheiros do PT, do PSB, do PPS, porque isso não ando é.que essa Esquerda estava mentindo? Na Le-
pode ser feito. gislatura passada, mentiu para mim ou está mentindo

0. SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A agora? Quero saber porque ela me incentivou a tomar
Presidência.informa aV.Exa.queforalll colocados vi- essa posição.
dros para isolar as galerias do plenários para que os Não mudei, Sr. Presidente, mas parece que a
Parlamentares tivessem o direito de expressar sua coerência acaba quando o poder vem. Isso dá uma
opinião e seu voto sem a perturbação das manifesta- tristeza profunda. Em quem se pode acreditar?
ções, que, dentro dos limites, pode ser tolerada. Estou falando naEsquerda, mas há vários com-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- ponentes da Esquerda que estão votando pela cons-
cedo a palavra ao nobre Deputado Moroni Torgan ciência - porque não têm nada a perder, porque não
para falar col1tra a matéria. S.Exa. dispõe de 5 minu- pediram benesses - de saber que não podemos en-
tos na tribuna. tregar o Pafsao sistema financeiro internacional.

O SR.. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi- O povo não pode ser enganado desse jeito.
são do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero Encontrem-me nos corredores e digam: ''Moroni, es-
agrad?cer ao Deputado Waldemir Moka. távamos mentindo pata tino ano passado.· Estávamos

Sr. ~residente, Sras. eSrs: Deputados, quero di- te enrolando." Estourne sentindo enrolado. A espe-
zer que não ~ei qual é o texto que estamos votando. f h f' . b" I - A
Na ve.rdade, não. tem text..o. Estão.ag.ora reunidos na rançaque In a OI para o reJo, Virou enroaçao. cre-

d G·· .. . . . ditava na consciência?oletiva. Era umabesta quadra-
Liderança •• o •• overno paratentar fazer um novo tex~ da porque era ingênuo? Talvez fosse. Mas vou conti-
to, pois estenão vale mais nada. A maior parte doque nuar sendo coerente.
está aqui não vale mais nada. Não adianta colocar pi-
lhas de papel poraí porque não valem mais nada. O Faço um apelo. Enfrentem o Poder, o partido,
que se.i é que o valor das pensões vai até 70%. Não que diabo mais venha pela frente, porque vão estar
sei como as viúvas dos policiais, dos promotores vão do lado bom, do lado da consciência, do lado daque-
conseguirsobreviver.' les que podem dorrnir em paz porque não enganaram

NIa~não quero falar sobre isso. Quero falar so- ninguém.
bre o poder. Parabéns à Esquerda que continua coerente,

O poder parece que anestesia a consciência, porque é a única esperança que me restou. Não me
parece quedá amnésia em todo mundo. Isso é triste, restou mais nada.
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Sinto me extremamente frustrado. Desabafei
hoje pela manhã, e quase não entenderam meu desa
bafo.

Façam uma pergunta ao nosso povo: essa refor
ma foi pedida pelo Zé da favela ou pelo "banqueirão"
que explora o Zé da favela? Quem foi ao jornal exigir
reforma? Foi o Zé da favela? Não, foi o banqueiro,
porque, com a reforma, vêm os fundos de previdên
cia. E aí dizem que tudo vai ser público. Ora, vão in
vestir onde? Vão investir no sistema financeiro. Quem
vai ganhardinheiro com o investimento dos fundos? É
o Zé da favela? Não, é o banqueiro. E o pior de tudo é
que o banqueiro internacional é que vai sugar o País.

Portanto, faço um apelo: digam-me que me en
ganaram na Legislatura passada ou que estão comi
go e vão votar com a consciência.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO CORREIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há vá
rios oradores inscritos para falar a favor e contra a
proposta de reforma da Previdência, que é um assun
to da maior importância para o País, que está de
olhos grudados nesta Casa. Sei que VExa. tem a
prerrogativa regimental de atender ao requerimento
de encerramento dos debates, mas quero lhe pedir
que deixe todos os Deputados favoráveis ou, como é
o meu caso, contrários à matéria manifestarem-se li
vremente. Existe clima de concórdia e segurança
nesta Câmara que permite isso. Portanto, sugiro a
VExa. permita que todos os inscritos se manifestem
livremente acerca dessa reforma.

o Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado João Correia, a vontade do Presidente é fazer
esse debate fluir, como tem sido feito. Ocorre que
quem manda é o Plenário. Se aparecer requerimento
sobre a Mesa no sentido da suspensão ou do encer
ramento da discussão, o que o Presidente pode fazer
é submetê-lo ao Plenário. Não há outra alternativa.
Considero a observação de VExa., mas a remeto aos
Srs. Líderes.

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

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

O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que
não haja nenhum desgaste entre o Judiciário e esta
Casa, faço apelo a VExa., que tem em mãos liminar
concedida pelo Ministro Dr. Carlos Ayres de Britto, no
sentido de que permita aos servidores públicos o dire
ito de adentrarem as galerias da Câmara. VExa. ale
ga que não há espaço, mas é só olhar para ver que as
mesmas estão vazias.

Se usarmos o bom senso, podemos negociar
com os servidores, trazendo para cá o maior número
deles a fim de evitar constrangimento a esta Casa, já
maculada publicamente pelo fato de a polícia se en
contrar na porta da Casa do povo. Faço esse apelo a
VExa., que vai se formar em Direito, pois temos de
respeitar o Estado Democrático de Direito. Uma limi
nar não cumprida significa prisão, constrangimento
para todos nós.

Portanto, Sr. Presidente, faço apelo a V.Exa.
para que tenha bom senso, a fim de permitir o cumpri
mento da liminar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado João Fontes, o Supremo Tribunal Federal con
cedeu as liminares, mas há pressuposto de que a Câ
mara as cumpre rigorosamente: permissão da entra
da das pessoas, desde que haja comportamento físi
co no local e, ao mesmo tempo, segurança. Atenden
do aos 2 itens, os cidadãos podem entrar nas galeri
as.

As liminares estão sendo cumpridas. Não há ob
jeção por parte da Câmara em satisfazer a norma.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, respeito
V.Exa., mas não é verdade o que diz. Vários servido
res, de posse das liminares, estão na porta da Casa
sem poder entrar nas galerias. Apelo, mais uma vez,
para o bom senso de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, servidores públicos que acompanham o de
bate na Câmara do Deputados, brasileiros que assis
tem a esta tão importante sessão para o País, sem
dúvida não é fácil reestruturar o pacto previdenciário
do Brasil, não é fácil administrar a situação por que
passamos.

Para responder ao Deputado, representante do
PFL, que me antecedeu nesta tribuna, digo que nós,



AMAPÁ

RORAIMA

RONDÔNIA

AMAZONAS

PARÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 5

Almir Sá PLPUPSL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4

Anivaldo Vale PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PLPUPSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 8

Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 2

Anselmo PT
Casara PSDB
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
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sim, a Esquerda, como S.Exa. nos chama, recebe- O respeito às carreiras públicas e o
mos do povo a delegação de recuperar o Estado bra- compromisso do atual Governo de reestruturá-Ias e
sileiro, de retirá-lo do grau de dependência e vulnera- ao Estado brasileiro estão preservados. Respeitamos
bilidade em que os Governos anterioreso deixaram. a divergência que existe hoje na avaliação de muitos.

Seguramente, se procurássemos saber de Mas mostraremos, ao longo dos 3 anos e meio de
quem é a principal responsabilidade pelas dificulda- Governo, que o Estado brasileiro será recuperado,
des que enfrentamos hoje na economia brasileira, no que os concursos serão retomados, que os salários
pacto previdenciário brasileiro, constataríamos que serão melhorados e que o serviço público será
não é dos servidores públicos. A culpa pela situação qualificado.
em que nos encontramos não é dos servidores públi- Muito obrigado.
cos, não é dos partidos de Esquerda, não é do Presi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre-
dente Lula, não é da base de sustentação deste Go- sentes os seguintes Srs. Deputados:
vemo.

Foi, sim, muito duro, ao longo dos últimos anos,
assistir ao desmonte progressivo do Estado brasilei
ro: planos de demissão voluntária e de arrocho salari
al, suspensão de concursos públicos, progressiva de
sestruturação do Estado brasileiro. Assumimos a res
ponsabilidade de reestruturar o Estado.

Por isso, ao encaminhar minha posição favorá
vel à votação desta matéria, dirijo-me especialmente
ao servidor público. Não é a reforma que sonho ser
perfeita ou ideal. É difícil, talvez, julgar qual a melhor
reforma previdenciáriapara este País, mas, sem dúvi
da alguma, precisamos dizer desta tribuna que essa
reforma busca, sim, garantir condições para que o
serviço público tenha um pacto previdenciário mais
justo, uma previdência mais sustentável a médio e
longo prazos, em absoluto respeito às carreiras e ao
serviço público. Existe manutenção da integralidade
para os atuais servidores públicos.

Tenho convicção de que se deve estabelecer
um regime pata os futuros servidores públicos basea
do num teto de R$2.400,00, com previdência comple
mentar para aqueles que ganham mais do que esse
valor, e que essa previdência complementar seja sus
tentada pelo Estado brasileiro em 50%, pelo próprio
servidor nos outros 50%, que ela tenha caráter esta
tal, seja pública e garanta que essa reforma tenha da
dos absolutamente diferenciados da reforma propos
ta pelo PFL e pelo PSDB quando governaram este
País.

Aquela reforma falava em previdência comple
mentar não a partir de um teto de R$2.400,00, falava
em previdência complementar privada, previdência
complementar não pública, como falamos hoje.

Não épossível imaginar - e ninguém poderá de
fender-que a reforma da Previdência seja uma variá
vel que ou vai levar o Brasil para um generoso e positi
vo futuro, ou deixá-lo numa situação de impasse. Não.
A reforma da Previdência é parte das mudanças que
precisamos fazer.



36540 Quarta-feira 6

Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 5
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Paes Landim PFL
Total de Piauí: 4

Agosto de 2003

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Or. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMOB
João Castelo PSOB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMOB
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMOB
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSOB
Arnon Bezerra PSOB
José Unhares PP
Léo Alcântara PSOB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Mauro Benevides PMOB
Vicente Arruda PSOB
Total de Ceará: 11

PIAuí

Átila Lira PSOB
B. Sá PPS
Nazareno Fonteles PT

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMOB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMOB
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique S.Part.
Wilson Santiago PMOB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PSOB
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PMOB
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSOB
José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Machado PFL
Total de Sergipe: 5
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Colbert Martins PPS
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leãb PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Milton Barbosa PFL
PaUlo Magalhães PFL
Pedro lrujo PFL
Róbério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
ZelindaNovaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PLPUPSL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PLPL/PSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Lebnardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPL!PSL

Mário Heringer PDT
Mauro topes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellbs PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PLPL!PSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
JandiraFeghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Feijó PSDB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 24
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SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Bispo Wanderval PLPUPSL
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PSB
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PSDB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Chico da Princesa PLPUPSL
Ora. Clair PT
Eduardo Scíarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
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Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
lonta PP
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
painel eletrônico registra a presença de 291 Senho
res Deputados.

Há quorum para deliberar.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento subscrito por vários Líde
res, no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos artigos 117, inci

so XI, e 178, § 2°, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, o encerramento da discussão da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Sala das sessões, de agosto de 2003. - Assi
nam: Maurício Rands, Vice-Líder do PT e Professor
Luizinho, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra a matéria, concedo a palavra
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB _ SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, indago à
Mesa se jáchegou o novo parecer do Relator, Depu
tado José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
há novo parecer, Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - O Relator de
via apresentar nova proposta.O SR. PRESIDENTE
(João Paulo Cunha) - Assim que o Deputado chegar,
tomaremos conhecimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sim, mas va
mos encerrar a discussão sem que o Relator chegue?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
estamos encerrando a discussão da matéria que está
distribuída.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, não
estou entendendo nada. Vamos encerrar a discussão
daquilo que não conhecemos ainda. O assunto que
será apresentado para ser submetido a votos está
sendo tratado nos corredores das Comissões, nos
corredores do Palácio do Planalto.

Na verdade, encerrar a discussão é a tentativa
desesperada de votar qualquer coisa, não se sabe o
quê, de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque
não sequer votar no dia de amanhã. E por que não se
quer votar no dia de amanhã? Sabe-se que, amanhã,
grande numero de servidores estará aqui, em Brasí
lia, e poder-se-á ver o tamanho do desgaste, do preju
ízo, para onde foi o capital político.

Por isso, queremencerrar de qualquer maneira.
Querem votar de qualquer jeito, não se sabe o quê.
Votar, como lembram V.Exas., da mesma maneira
que o Relator, neste plenário - que foi transformado
em Comissão -, lia o relatório, diferente daquele pos
teriormente apresentado. É que o mercado está ner
voso: o dólar subiu, a bolsa caiu, o Risco Brasil au
mentou e o Governo precisa desesperadamente dar
uma resposta ao mercado. E qual é a resposta que o
mercadoquer? Que seja aprovada qualquer coisa re
lativamente à reforma da Previdência Social. Até por
isso, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja
ria à África, cancelou a viagem.
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Na verdade, para ver a miséria da África nem é Vote, mas vote com vergonha, quem quiser vo-
preciso ir lá. Nas periferias das grandes cidades, ou tar com o Governo. Eu voto contra o encerramento.
mesmo nas cidades-satélites de Brasília, vê-se a O SR. DURVAL ORLATO - Sr. Presidente, peço
mesma miséria, o mesmo povo desgraçado, que pas- a palavra pela ordem.
sa dificuldades, em situação de desemprego e de O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
fome. Até porque o Programa Fome Zero ainda não V.Exa. a palavra.
se materializou, e o pior de tudo é que ficamos nessa O SR. DURVAL ORLATO (PT - SP. Pela ordem.
triste situação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço para

Lula é o genérico de FHC. Trata-se da mesma si- que se conte a presença do Deputado Arnaldo Farl'a
tuação de outras reformas discutidas na Casa, e com de Sá, uma vez que ocupou a tribuna. Apesar de co-
efeitos colaterais: desemprego, fome, efeitos alucinó- nhecedor do Regimento, não marcou sua presença
genos, visões de espetáculo de crescimento. no painel.

Que espetáculo é esse, Sr. Presidente? Esta
Casa, hoje, está sitiada; o servidor público é tratado O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
como bandido, facínora, leva cassetete democrático pedir ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, como já há
do Governo do PT, apanha no lombo, mas continua número suficiente para apreciar, que S.Exa. registre

insistindo em participar desta discussão, a qual ago- sua presença.
ra, sorrateiramente, ainda que se utilizando de regra O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
regimental, querem encerrar. Para encaminhar a favor da matéria, concedo a pala-

E qual o objetivo do encerramento da discus- vra ao nobre Deputado Maurício Rands.
são? Evitar a apresentação dos destaques, porque, O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Sem revi-
depois de encerrada a discussão, não poderão mais são do orador.) - Sr. Presidente, a matéria em discus-
ser apresentados os destaques. Esse é o objetivo. são vem sendo exaustivamente debatida neste plená-
Nem se sabe o que se vai votar. O acordo que está rio; foi objeto de discussões de 22 Deputados, inscri-
sendo entabulado e negociado depende ainda dos tos formalmente, e outros colegas e outras colegas,
cargos que serão prometidos, das emendas que se- em questões incidentais, também discutiram o mérito
rão liberadas, e não podemos saber disso hoje por- do relatório do Deputado José Pimentel.
que o SIAFI está fora do ar. Além disso, Sr. Presidente, esta Casa tem ama-

Lembro a todos os Srs. Deputados algo que durecimento sobre a matéria, conhece a fundo a PEC
poucos estão percebendo, isto é, se o teto for limitado n° 40, porque a está discutindo desde a Comissão
à remuneração do Ministro do Supremo Tribunal Fe- Especial, que, inclusive, realizou audiências públicas
deral, a qualquer título, também estará limitada a nos Estados, a requerimento também daqueles que
soma da remuneração do Deputado com a verba de entendiam que a discussão, como todos nós entende-
representação e o auxílio moradia. Aos Deputados mos, devia ser aprofundada. De mais a mais, a maté-
que não perceberam o tamanho do estrago, que o fa- ria foi amplamente discutida do ponto de vista consti-
çam enquanto é tempo. Vejam que, ao defenderem o tucional na Comissão de Constituição e Justiça e de
trabalhador, votando contra esta reforma, estarão de- Redação. Todos nós também a estamos discutindo
fendendo sua posição, porque não serão atingidos com entidades e instituições do País inteiro. A tentati-
com a limitação do teto que abrange verba a quais- va existente de rejeitar o requerimento de encerra-
quer títulos. mento da votação submete esta Casa e o País a des-

Respondo a todos aqueles que estão incomo- gastes e a procrastinações desnecessários.
dados com minha fala - logicamente, devem estar Sr. Presidente, o povo brasileiro quer votar a re-
mesmo -, porque o que digo é a contundência da re- forma da Previdência. É democrático, é legítimo que
alidade, o que a voz das ruas gostaria de estardizen- Deputados se pronunciem a favor ou contra o relató-
do aqui. Os Deputados que vão votar envergonhada- rio do Deputado José Pimentel. Mas não podemos
mente, que vão se subjugar à vontade do Planalto, adiar eternamente discussão que já está madura, que
têm que espernear e lamentar, queiram estar presen- tem o posicionamento de todo o povo brasileiro e da
tes ou não. E, queiram ou não, terão que ouvir não a opinião pública, o que produziu um relatório compe-
minha voz, mas a das ruas, que saberá responder a tente e sensível, como o do Deputado José Pimentel.
todos os que viraram as costas para a população, Relatório este que contempla reivindicações e posi-
pois a integralidade, a paridade, o direito adquirido e ções dos mais diversos protagonistas que intervieram
as regras de transição não estão respeitados. no debate da reforma da Previdência.
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Dizer que trazer uma emenda aglutinativa a ple- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
nário levaria à necessidade do adiamento não é ver- putado Dr. Pinotti, recebo a reclamação de V.Exa.,
dade. Todos nós sabemos que o Regimento permite mas tenho a obrigação e o dever de informar ao Ple-
emendas aglutinativas, que têm sido sistematicamen- nário que VExa. se inscreveu em 33° lugar.
te apresentadas às proposições que tramitam nesta O SR. DR. PINOTTI- Pois é, Sr. Presidente, so-

Casa. mos quinhentos e tantos Deputados.
Sr. Presidente, hoje, a sessão amadureceu devi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dos

do à intervenção formal de 22 Deputados. O art. 178,
que se inscreveram, até 011° puderam falar.

§ 2°, do Regimento Interno permite o ,encerramento Há um instrumento regimental que possibilita o
da discussão e o início da votação depois da interven-

" . . O encerramento da discussão. O Presidente não pode,ção de 4Deputados. São 22 os queJa mtervleram.
País quer saber qual é a posição do Plenário. Temos a seu bel~prazer, colocar V.Exa. para falar na frente
condições de votar. dos outrOs. Acho que VExa. êoncorda que isso não

Portanto, Sr. Presidente, encaminhamos a favor seria bom.
do requerimento de encerramento da discussão, que O SR. DR. PINOTTI- Concordo plenamente, Sr.
tem apoio regimental no art. 178, § 2°. Presidente. Não é isso. o que quero.

Obrigado. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
O SR. DR. PINOTTI- Sr. Presidente, pergunto a Então, o que o Presidente fez, tanto eu como os De-

VExa. se posso falar contra o encerramento da dis- putados Inocêncio Oliveira e Geddel Vieira Lima, foi
cussão. dar a palavra aos Deputados seguindo a ordem da lis-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ta de inscrição.
Não. Não tem amparo regimental. O SR. DR. P1NOTT1- Sr. Presidente, concordo

O SR. DR. PINOTTI - Então, quero fazer uma plenamente com ,o que VExa. acabou de dizer.
reclamação. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Obrigado.

V.Exa. apalavra. O SR. DR. PINOTTI-O que estou fazendo é um
O SR. DA. PINOTTI (PMDB - SP. Reclamação. apelo a V. Exa., que é um Deputado do meu Estado,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz um gran- democrático, com solidariedade às questões popula-
de esforço para participar da Comissão de Segurida-
de Social e Família, porque queria discutir a questão res...
da Previdência. Pedi ao meu Líder para me colocar na O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
Comissão EspeCial, porque queria discutir a questão vou fazer o seguinte, Deputado Dr. Pinotti.
da PrevidênCia. Entretanto, a questão da Previdência O SR.DR. PINOTTI - ... no sentido de que nos
não foi discutida naComissão Especial. Passamos 11 deixe debatera questão...
horas discutindo se era para ser discutido ou não, e O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
venceu a tesedo "não". Participei da audiência públi- Entre uma votação e outra, ou durante a verificação,
ca a conyitede V.Exa., em SãoPaulo; o Presidente da vou dar a palavra a V.Exa.para fazer suas considera-
Comissão Especial não participou; o Relator não par- ções, evidentemente em um tempo razoável, sobre a
tiCipo~, e não se, discutiu a Previdência na reunião da reforma da Previdência.
Comis~ã?emSão Paulo, na audiência pública. O SR. DR. PINOTTI - Pois não, Sr. Presidente,

Ag9ra! no ~Ienário, voltamos a ser excluídos da mas não só para mim, Gomo para os demais Deputa-
discussãodaF'[evidência Social, que interessa a mi- dos que estão aqui. \lamOS debater essa questão.
Ihões de brasileiros vivos, àqueles que morreram e O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Evi-
àqueles que vão nascer.

dentemente. Assim como em outros momentos já faSr. Rresidente, não estou nesta Casa para ga-
nhar salário de Deputado, assim como nenhum dos laram várioS Deputados, novamente haverá oportuni-

~ , '. E . d' ~ dade. Está certO? ,-que estac:> aquI.· stamos aquI para Iscutir questoes
fundamentais. fy1encionei esse problema no Governo O SR. DR. PINOTTI - Muito obrigado.
Fernando Henrjque Cardoso e o faço neste Governo. O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
Estou aq~ipara discutir questões fundamentais. Per-votação o requerimento de encerramento da discus-
mita-nos discuti-Ias. são.
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
orientação da bancada, Deputado Antonio Carlos
Pannunzio?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Não.
Peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, peço a V. Exa., antes de colocar em vo
tação o requerimento, que nos dê o nome do autor,
para que dialoguemos com S.Exa., no sentido de con
seguir uma contemporização e adiar um pouco mais.

Um tema dessa relevância vai mexer com a vida
de milhões e milhões de brasileiros. Como bem disse
o Deputado Dr. Pinotti, os que estão aí já trabalharam,
e ainda há os que estão por vir. Não pode ser encerra
da a discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Maurício Rands, Deputado Nelson Pellegrino,
Líder do PT, e Deputado Professor Luizinho, Líder do
Governo, subscritores deste requerimento, retiram o
requerimento? (Pausa.) Não.

OSR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Faça
isso, Deputado Nelson Pellegrino.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va-
mos ouvir a orientação da bancada.

Como vota o PV? (Pausa.) Vota "sim".
Como vota o PRONA, Deputado Amauri?
O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES

(PRONA - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PRONA vota "não".

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

Como vota o PDT, Deputado Dr. Hélio?
O SR. DA. HÉLIO (PDT- SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PPS, Deputado Colbert Martins?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

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

Como vota o PL, Deputado Neucimar Fraga?
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O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Pp, Deputado Zonta?

O SR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não falo pelo partido,
mas, dado o que discutimos, somos contra o requeri
mento, ou seja, contra o encerramento da discussão.

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

Como vota o PSDB, Deputado Antonio Carlos
Pannunzio?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a exemplo do que já vi ocorrer nesta Casa nos
quase 9 anos que a freqüento, o PSDB entende que
exaurir esse tema depois de ouvir 11 ou 12 Deputados
que venham sustentar posições de um lado ou de ou
tro é fazer pouco do papel do Parlamentar.

Espera -se, nesta Casa, Sr. Presidente, Srs. Par
lamentares, que a discussão, o estabelecimento do
contraditório, que as posições partidárias e ideológi
cas sejam postas à luz do dia, das câmaras de televi
são e de rádio, para que depois ninguém possa dizer
que votou enganado, que votou em quem não sabia.

Por isso, o PSDB, com muita convicção de quem
já cedeu essa posição no passado, vota "não" a esse
requerimento.

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

O SR. DR. PINOTTI (PMDB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu consultei a
maioria dos Deputados do PMDB que estão aqui no
plenário, e todos nós estamos absolutamente conscien
tes, apesar de sermos da base do Governo, de que
essa discussão deve ser prolongada, até porque não
conhecemos o teor das modificações que dizem que fo
ram feitas no documento. Portanto, como é que pode
mos encerrar a discussão antes de conhecer tal teor?

Estou sabendo que foi acordado pelo Relator a
previdência complementar pública. Festejo isso, mas
eu preciso saber, nós precisamos saber.

O PMDB quer dar continuidade às discussões pela
maioria dos seus Deputados que estão no plenário.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota

"não"?
O SR. DR. PINOTTI- Vota "não".
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - cerrar a discussão daquilo que sequer foi parido for-
Obrigado. malmente. Essa é a expressão.

Como vota o PFL, Deputado José Thomaz O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Nonô? Como vota o PFL?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - O PFL, é claro,
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o vota contra o requerimento.
PFL vota "não" e justifica sua proposição. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Esta sessão é em homenagem à empresa ame- Como vota o PT?
ricana Caterpiller. Estamos sendo aplastados, esma- O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
gados, triturados, moídos, em nome de quê? ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é na-

Sr. Presidente, acabei de ver o Deputado José tural que os Líderes da Oposição, especialmente do
Pimentel pererecando neste plenário. Saiu da Lide- PFL e do PSDB, sejam contrários ao encerramento
rança do Governo, onde acabou de parir, sem dúvida desta discussão. Os companheiros Deputados José
alguma, mais um monstrengo. Como é que vamos Thomaz Nonô e Antonio Carlos Pannunzio são expe-
apreciar um monstrengo, se estão fazendo modifica- rientes e estão usando de argumentos Parlamenta-
ções agora, às 17h48min? res. S.Exas., como Oposição, têm todo o interesse em

Pela primeira vez, vejo que se encerra uma dis- usar as estratégias regimentais no sentido de pro-
N crastinar, de postergar a apreciação evotação da ma-cussao...
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, é téria.

inaceitável essa linguagem do Deputado Nonô. Lembro a V. Exas. que votarão este requerimen-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- to que há 4 meses esta Casa está discutindo a refor-

putado Paulo Delgado, está assegurada a palavra ao ma da Previdência, e não só no plenário, mas na im-
Deputado Nonô. prensa. Acredito que todos os Srs. Deputados, após a

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ _ Tenho apreço reforma, serão doutores de Previdência Social no
Brasil; poderão até dar aulas em faculdade, tamanho

pelo Deputado Paulo Delgado, tenho cuidado com o é o conhecimento da matéria e a profundidade do de-
Português e não disse nadaabusivo. bate que ocorreu nesse períOdo.

O SR. PAULO DELGADO - V. Exa. usou a Iin- Não queremos postergar o debate do mérito.
guagem de batráquio. Deputado Nonô, V. Exa. sabe O PT e os partidos que compõem a base do Go-
que nãopode usar esse tipo de palavra com o Relator verno querem debater o mérito da questão. Estamos
do nosso partido nessa questão. convictos de que aproposta que o.Governo encami-

O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - De- nhou a esta Casa, juntamente com as mudanças po-
putado Paulo Delgado, peço a compreensão de sitivas incorporadas ao relatório, por um esforço da
V. Exa. para assegurar a palavra ao Deputado José bancada de sustentação do Governo, fazem com que
Thomaz Nonô, que está orientando a bancada do a reforma da Previdência possaser aprovada por este
PFL. Plenário. Teremos uma boa reforma, um bom texto.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sou obrigado a Vamos debatero mérito. Portanto, somos a favor
voltar um pouco. Tenho pelo Deputado José Pimentel do encerramento da discussão para que possamos
o maior apreço. O que disse é que S.Exa. estava pere- entrar no debatê central.
recando, andando, caminhando. Pouco importa, é O SR. PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem.
vernáculo puro. E ninguém nesta Casa vai me dizer Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
como falo e como respeito o andamento, nem o Depu- Deputados, é óbvia, nesta tarde, e não poderia ser di-
tado Paulo Delgado, a quem estimo. ferente, a posição de alguns que há pouco tempo de-

Talvez a ânsia de servir seja tal, a vontade de fendiam efetivamente a implantação dessa reforma
votar seja tal que as pessoas sequer ouvem o que os no País mas que, por outras convicções políticas ou
Deputados estão dizendo. Uso palavras regimentais, até conveniências, querem utilizar artifícios regimen-
não retiro uma, e não há o que se retirar. tais para postergar a discussão central e o avanço do

Estou dizendo que vamos votar o encerramento Brasil nesse sentido.
de uma discussão quando estão acabando de acon- Nós, do Partido Progressista, queremos votar a
tecer mudanças transcendentais, das quais não te- favor dos trabalhadores brasileiros, que precisam
mos conhecimento. É por isso que não podemos en- dessa reforma. Por isso, encaminhamos o voto "sim",
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para que comecemos a votar essa questão tão impor
tante para o País.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTB vota pelo encerramento da questão.

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

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

O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pai
nel não está registrando nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
votação é simbólica, Deputado João Correia. Assim
que for pedida a verificação de votação, remetem-se
automaticamente ao Plenário as orientações.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço

verificação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para pedir ao Deputado Chico Alencar
que venha ao plenário a fim de colaborar com a vota
ção e com o PT.

Sr. Presidente, o PFL está em obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PSDB se declara em obstrução.

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. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito às Sras. e aos Srs. Deputados que estejam nas
dependências da Casa que venham ao plenário, por
que estamos em processo de votação.

No plenário, na orientação de bancada, o PFL e
o PSDB estão em obstrução.

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

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

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convo
co os Deputados a virem a plenário votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito a todos os Deputados que venham ao plenário.
Estamos em processo de votação.

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

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

O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a permissão do Plenário, vou desligar os micro
fones de aparte.

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

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

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)-

Sr. Presidente, solicito a VExa. que registre o
voto do Governo "sim".

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minuto, Deputado.

O SR. MURILO ZAUITH- É para ajudar V.Exa.

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

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos as
sistindo à discussão, que começou cedo, sobre im
portante matéria, e o Relator chegou com vários pa
péis, com propostas. Deveria haver um mínimo de
respeito aos Deputados e a esta Casa. O Líder do Go
verno disse que o projeto foi discutido por 4 meses,
mas ninguém sabe o que foi mexido.

Sr. Presidente, proponho que se conceda a pa
lavra ao Relator para que saibamos o que foi mexido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Murilo Zauith, o Relator terá a palavra em mo
mento apropriado.

Como temos feito, durante a votação, até que se
atinja o quorum, vamos passar a palavra a vários
companheiros que a pediram. O primeiro é o Deputa
do Dr. Pinotti.

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



Nós, Deputados Federais e Senadores, não es
tamos aqui para transformar esta Casa num órgão
hornologatório. Aliás, esta Casa já teve esse papel de
órgão homologatório por muitos anos. A nossa espe
rança, oom· um Governo popular, oorri o Presidente
Luizlnácio Lula da Silva, em quem eu voltei, era de
que esta Casa cumprisse seu papel de disoutir, seu
papel de Parlamento.

Sr. Presidente,·muito obrigado por demooratioa
mente me oonceder a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
a seqüênoia de insorição será a anterior?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Há uma nova lista, oomposta pelos Deputados
Wilson Santos, Eduardo Valverde, Luciana Genro,
Enio Baooi, Ba.bá, Paulo Pimenta, Luiz Sérgio, Zé Ge
raldo, José Thomaz Nonô e Leonardo Mattos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Conoedo a palavra pela ordem ao Deputado Wilson
Santos.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tentei
chegarem tempo para me insorever, porque gostaria de
me pronunciar com relação ao mérito dessa matéria.

Meu partido me indioou para a Comissão de
Constituição e Justiçae de Redação, onde a análise
se restringia apenas à admissibilidade, sob o ponto
de vista da tecnicidade e da constituoionalidade da
matéria. Não pude falar sobre o mérito da rnesma, até
porque não oompus a Comissão Especial da Reforma
da Previdência..

Quero agradecer a V.Exa. pelo tempo a mim
oonoedido e dizer ao Plenário que é lamentável o fato
de enoerrarmos precocemente este debate. Se não
for neste plenário, onde debateremos a matéria? Se
não for neste reointo, onde mais se espera debater o
tema?

Sr. Presidente, quero anunciar e antecipar meu
voto. Respeito o Líder Jutahy Junior e o pensamento
da nossa Liderança, mas votarei contra a proposta de
reforma da Previdênoia por algumas razões. Primeiro,
porque penso que a mesma deveria começar com
medidas claras de recuperação dos 160 bilhões de
reais, anunciados oficialmente pela Previdência Sooi
ai como crédito junto a empreiteiras, a: Municípios, a
Estados, a estatais e a paraestatais.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem do, daqueles que nascerão e daqueles que já deixa-
V.Exa. a palavra. ram este mundo para descansar em outro. Deixo aqui

O SR. DR. PINOTTI (PMDB - SP. Pela ordem. meu apelo para que o Parlamento cumpra sua fun-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro ção.
lugar, quero defender o direito de os Deputados se ma
nifestarem em relação a um projeto importante como
esse que propõe modificações na Previdência Social,
principalmente por não conhecermos seu teor.

Repito que esse projeto ainda não foi discutido
no Congresso Nacional; não foi discutido na Comis
são de Seguridade Social e Família, que seria o lugar
certo; não foi discutido na Comissão Especial; não foi
discutido nas audiência públioas realizadas nos Esta
dos. Agora, estão tentando impedirque o mesmo seja
disoutido no plenário do Congresso Nacional.

De maneira que refaço meU apelo para que pos
samos disoutiresse projeto. Todos estamos dispostos
a varar a noite, a ficar aqui, principalmente porque
não podemos enoerrar a disoussão de um projeto ou
jasmodifioações não oonheoemos. Ouço falar nelas,
mas não sei se sã6 reais ou boatos.

Por ex~mplo, desdeo primeiro momento, o meu
partido,.o PMDB, propugnou pela previdência oom
plementar públioa. Sab~mos que os tetos vão ooasio
nar um volume de reOUfl;õOS naprevidênoia oomple
ment(;tr que pode beirar.1 trilhã,o d~ reais. O que o
PMDBquer,.o que eu quero e ach? que a maioria dos
Deputados. quer ~que e~se dinheiro vá para o
BNDES,para os ban~ospúblioos~e não para o Bank
Boston, o Chase Manhiflttan, o Qitibank; que ele pos
sa alavanoar o desenvolvimento do nosso País e não
enriqueoer ainda t11aisps bancos, qüe estão oansa
dos de ter luoroenquanto o povo está cansado de fi
oarpobre.

Uma outra questão, Sr. Presidente: solicitamos
inúmeras vezes, pelo partido, por emendas pessoais,
que ()s aposentados doentes, que precisam de medi
oament?s •oontínuqs p~ra sobreviver, sejam isentos
da taxação em suas aposentadorias. Não sabemos
se is~o está noprojetodo Relator ou não. Ou seja, a
discussã?da Previdênci.a virou uma oaixa-preta. Dis
oute-seoom os Ministros, com o conselho do Presi
dente, coma CUT, no~ corredores, .em salas fecha
das, mas não se diso\.lte noÚnioo lugar que deveria
ser disoutida: no Parlamento naoional.

Sr. Presidente, deixo aqui meu apelo para que a
gente possa.,pelotem~o que for neoessário, um dia,
doisqias, urna sernan~, dois meses, tratar de uma
questão fUf1(jamentalpara a vida de todos os brasilei
ros, daqueles que estã,o .nascendo agora, daqueles
que se aposentaram, daqueles que estão trabalhan-
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Segundo, até agora, não vi de maneira clara, no
relatório do Deputado José Pimentel, como os 40 mi
lhões de brasileiros que se encontram no mercado in
formai serão trazidos para o guarda-chuva da Previ
dência. De que forma o Governo propõe a sua incor
poração e inclusão?

Por último, devemos apresentar um voto favorá
vel à emenda que propõe a exclusividade dos recur
sos da Previdência. Não adianta reformá-Ia e permitir
que os recursos dela continuem sendo usados para
outros fins.

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

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

V.Exa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - GE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
que V.Exa. registre o voto favorável do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, po
demos dividir em 3 a conduta dos Parlamentares des
te Plenário. Os demagogos falam contra a reforma,
esquecendo-se que há pouco tempo defendiam o fim
da estabilidade do servidor público, do regime jurídi
co, sua tercerização e principalmente a privatização
do regime geral de Previdência Social, Previdência do
INSS, que, em 1998, foi reformada pela Emenda n°
20.

Os oportunistas, de olho nas eleições do ano
que vem, sabem que a opinião da sociedade organi
zada é importante e que a sociedade não-organiza
da, que não está aqui presente, poderá ser aliciada
com a compra de votos.

Há também aqueles que pertencem a uma dita
esquerda, que se esquecem que em Cuba o general
tem o mesmo sistema de Previdência que o cortador
de cana e o professor universitário que o comerciário.
Essa esquerda, dita radical, não reconhece a neces
sidade de o Estado brasileiro tratar igualmente todos
os trabalhadores, seja do campo, seja da cidade.

Conclamo aqueles servidores públicos barna
bés, que têm seu sistema de previdência dos Estados
e dos Municípios, a apoiarem essa reforma, que per
mitirá a Prefeitos e Governadores honrar o compro
misso previdenciário para a geração futura.

Conclamo esta Casa a afastar a demagogia, o
oportunismo e aqueles que querem ser oposição
dentro de um País jogado a uma situação de quase
insolvência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem à Deputada Luciana
Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, senhoras e senhores que assistem
a esta sessão, o que estamos vendo aqui hoje é uma
violência contra o povo brasileiro.

Presenciamos, no dia da votação na Comissão
da reforma, o espancamento de sindicalistas e a Se
nadora Heloísa Helena, junto com os sindicalistas,
ser espancada pela Polícia Federal no prédio do
INSS. Hoje, só não houve uma tragédia na frente da
Casa porque alguns Deputados foram até lá e servi
ram de escudo entre a pol ícia e os manifestantes. Por
que tanta truculência? Porque esta reforma é uma or
dem direta dos bancos, do Fundo Monetário Interna
cional, que querem se apropriar da poupança dos
servidores, desse filé mignon, das contribuições dos
servidores para a Previdência.

Estamos aqui com o jornal Folha de S. Paulo, do
último domingo, que anuncia que os fundos de pen
são dos Estados Unidos estão à beira de um colapso.
Trata-se de fundos de pensão com benefícios defini
dos, que estão prestes a não honrar seus compromis
sos com os trabalhadores, porque têm um déficit de
cerca de 350 bilhões de dólares.

Queremos jogar a Previdência dos servidores
brasileiros nas mãos do sistema financeiro internacio
nal? É por isso que os mercados estão fazendo essas
chantagens: o dólar e o Risco Brasil sobem, enquanto
as bolsas caem, porque o mercado quer coagir este
Parlamento. Eles querem se apropriar desse dinheiro
que hoje entra para o caixa da Previdência pública.

Os jornais também divulgam que o Governo
acena com verbas e· cargos aos Parlamentares para
aprovar a reforma. Não podemos aceitar o que tanto
denunciamos na época de Fernando Henrique Car
doso, que comprava votos nesta Casa com emendas
parlamentares e cargos. Agora, este triste espetáculo
se repete no Governo encabeçado pelo Partido dos
Trabalhadores.

Fazemos um apelo aos Deputados para que
não se deixem enganar com promessas. Votem com
suas consciências. Tenho certeza de que a maioria
aqui sabe que essa reforma é nefasta para o País e
também para suas bases eleitorais. Os Deputados
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que votarem a favor serão denunciados como traido- O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
res do povo brasileiro e dos servidores públicos. do orador.) - Srs. Deputados, companheiros servido-

Muito obrigada, Sr. Presidente. res, infelizmente esse requerimento dá prossegui-
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa- mento ao não-debate da reforma da Previdência. Pri-

lavra pela ordem. meiro porque o debate foi restrito ao Conselho de De-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem senvolvimento Econômico e Social, que conta com 43

V.Exa. a palavra. empresários, dos quais 9 são grandes devedores da
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem. Previdência, com os Governadores, que também são

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. grandes devedores da Previdência, e com o Governo
Deputados, esta reforma, sem dúvida nenhuma, não Federal, que deve 7 bilhões à Previdência.
é da Previdência, mas do serviço público. Aí temos de O debate não foi feito com a sociedade, como
nos perguntar: o que vai melhorar na qualidade do tentam passar aqui os companheiros do PT. O que
atendimento ao serviço público? Será que, ao reduzir acontece hoje é a demonstração cabal disso. Não
benefícios de juízes, promotores, servidores públicos, houve debate na Comissão Especial e aqui estão
vamos melhorar a qualidade do atendimento à popu- querendo cerceá-lo.
lação mais humilde? Quem éque precisa do serviço Também queremos deixar claro que os servido-
público senão os mais pobres? Quem é que precisa res, infelizmente, são tachados de privilegiados pelos
de uma boa educação pública, de uma boa saúde pú- companheiros Lula, José Genoíno e José Dirceu, que
blica, de uma boa Brigada Militar, de uma boa Polícia eram contra essa reforma.
Civil, de um bom Judiciário? Exatamente os mais hu - Ora, que privilegiados são esses, que, durante o
mildes. Então, essa reforma, que vai reduzir, tirar be- Governo de Fernando Henrique, não receberam ne-
nefícios dos servidores, desqualificará o servidor e nhum centavo de aumento?
aqueles bons profissionais que eram .chamados ao Hoje, aliados do Governo, parte do PFL e do
serviço público pelas vantagens e pelo bom salário. PSDB, votarão a favor da matéria. Na administração
Eles vão pensar duas vezes e ficar na iniciativa priva- anterior, propuseram uma reforma previdenciária. Vo-
da. Nós - e aí vem minha posição, Srs. Deputados - tamos contra a proposta. Conseguimos derrotá-Ia
precisamos de uma reforrna do serviço público para com o apoio dos servidores. Agora, os culpados são
melhorar a qualidade de atendimento. O servidor pú- os servidores? Ora., tenham a santa paciência!
blico é pisoteado e mal afamado. O problema éque apolítica econômica adotada

Há pouco estivemos numa audiência pública da nos 6 primeiros.meses de Governo pagou 74 bilhões
Comissão de Direitos Humanos para discutir os efei- de reais, entre juros e amortização, aos banqueiros.
tos da reformada Previdência em relação ao idoso e Por isso, não sobrou dinheiro para a geração de em-
ao deficientElfísico. c;hegamos à trágica conclusão de pregos. Tanto é verdeide que 583 mil pais de família fi-
que o deficiente está sendo tratado nessa questão em caram desempregados.no .início do Governo Lula.
situação de igualdade. Estão exigindo do deficiente Nós nos comprometemos com a classe traba-
35 anos de contribuição e 65 anos de idade para a Ihadora a romper com esse modelo econômico neoli-
aposentadoria, assim como qualquer trabalhador. beral de altos juros edealtas metas de superávit. Mas

Sabemos, Srs. Deputados, que o deficiente tem vemos a continuidade da mesma política. E querem
expectativa de vida menor do que a do cidadão co- jogar a culpa nos servidores.
mum. Sabemos que o déficiente tem muito mais difi- Ora, não podemos aceitar o cerceamento do de-
cuIdades no dia-a-dia para realizar seu trabalho. Por- bate, o fechar do Congresso Nacional, a repressão
tanto, nadamais josto que viabilizarmos ao deficiente policial. Isso tudo como objetivo de agilizar uma refor-
uma aposentadoria com menos de 35 anos de contri- ma que claramente atende os interesses dos banque-
buição e sem definição de idade mínima. iros, do grande capital, porque estes, sim, querem a

Por isso, voto contra essa reforma que aí está e instituição dos fundos de pensão complementar e o
que sÓ tem de bom o teto, queé o limitador máximo. dinheiro dos servic~6respúblicos. Os fundos de pen-

Muito obrigado, Sr. Presidente. são quebraram a Argentina .e o Chile. Agora, infeliz-
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra mente, no Brasil tudo se passa como se os culpados

pela ordem. fossem os servidoras.
O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Companheiros do PT, temos de votar contra a

V.Exa. a palavra. reforma, derrotá-Ia no Congresso Nacional. O mais
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correto seria retirá-Ia de pauta e esperar a marcha sociedade. Essa é a reforma que realizamos e tradu-
dos servidores. Mas, infelizmente, o Governo anteci- zimos para o povo brasileiro.
pou a votação, porque está com medo da manifesta- O compromisso do Presidente Lula é fazer uma
ção. Jogam a culpa nas costas dos servidores. reforma que acolha, de forma prioritária, aqueles que

Não podemos aceitar isso. Somos contra a ma- nunca tiveram atenção do Estado e que prepare nos-
téria e votaremos contrariamente à reforma. so País para um período de crescimento, desenvolvi-

O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço mento e geração de empregos.
a palavra pela ordem. Cumprimentamos o Deputado José Pimentel e

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem reafirmamos nosso apoio ao texto proposto pelo Re-
VExa. a palavra. lator.

O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem. O SR. RENATO CASAGRANDE- Sr. Presiden-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço ques- te, peço a palavra pela ordem.
tão, neste momento tão importante, de resgatar o tra- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
balho que está sendo desenvolvido, desde o início VExa. a palavra.
desse processo, pelo nosso Relator, Deputado José O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
Pimentel, que, com a participação das Lideranças de Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
todos os partidos, da base aliada e da Oposição, com quero orientar a bancada do PSB que dê o voto "sim"
diálogo permanente com todos os setores da socie- ao requerimento.
dade brasileira, vem construindo junto com V.Exa. um O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
conjunto de mudanças de fundamental importância palavra pela ordem.
nesse texto. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem

Iniciamos essa discussão com o texto original, VExa. a palavra.
que não previa a integralidade e a paridade para os O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
atuais servidores. Essa adequação foi possível gra- revisão do orador.) - Sr. Presidente, há Deputados
ças à mobilização da sociedade, das lideranças e da que têm cristalizada sua posição e, por isso, suas pa-
sensibilidade do Deputado José Pimentel, que, desde lavras acabam não correspondendo à verdade dos fa-
o primeiro momento, acolheu essas reivindicações. tos. O relatório do Deputado José Pimentel é produto

Sr. Presidente, estaremos, dentro de alguns ins- de mais de 340 reuniões, audiências públicas e diálo-
tantes, analisando o relatório que traz um conjunto de gos com várias entidades e com servidores públicos.
outros avanços, dentre eles a necessidade de uma Não corresponde também à realidade que estejamos
proposta política que inclua 42 milhões de brasileiros, debatendo sobre avulsos. O que vale até o momento
que não têm nenhum tipo de previdência; uma pro- é o relatório votado na Comissão Especial. E, como é
posta apresentada depois do diálogo com os autôno- prática da Casa, toda matéria polêmica é passível de
mos, principalmente com aqueles que recolhem so- muito diálogo e muito debate, e o Relator tem a prer-
bre um salário mínimo e que terão sua contribuição rogativa de, até o último momento, acolher emendas.
sensivelmente reduzida; uma proposta apresentada Ele tem, inclusive, o direito de apresentar substituti-
depois do diálogo com o setor produtivo e que estimu- vos no último instante. É o que estamos vendo.
la os setores geradores de emprego. Sr. Presidente, se o Deputado José Pimentel se

Sr. Presidente, esta é uma proposta que amplia ausentou do plenário durante algum tempo, foi para
o teto da isenção para os aposentados, garante a in- fazer valer seu espírito democrático de diálogo, de ne-
tegralidade até 2.400 reais, garante a integralidade da gociação e o seu direito de, até o último momento,
pensão para todos os servidores públicos que rece- buscar dialogar com vários setores do Parlamento e
bem os menores salários até 2.400 reais. da sociedade.

O relatório incorporou o que era preocupação No entanto, o tema da Previdência Social foi am-
das Polícias Militares de todo o Brasil, que as estão piamente discutido nesta Casa em 1995 e 1996. Ago-
vendo atendidas na redação final. Também estão ga- ra é retomado. Não há um Deputado Federal que não
rantidas as aposentadorias especiais das Polícias Ci- tenha participado de vários debates sobre o tema.
vil, Federal, Rodoviárias Estaduais e Federal e do Não há uma universidade brasileira que não tenha
Corpo de Bombeiros. Este avanço significa a possibi- promovido debates, que não tenha feito seminários,
lidade da garantia de um fundo complementar públi- que não tenha convidado Parlamentares para se ma-
co, reivindicação de vários setores desta Casa e da nifestarem. Assim sendo, a sociedade brasileira, mi-
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Ihões de cidadãos exigem que este Plenário tome melhorado, para que não precise pagar escola particu-
uma decisão. Este é o momento. Temos conhecimen- lar para seus filhos nem plarl0 de saúde por não confiar
to do que se constitui a matéria em pauta e estamos nos serviços da saúde pública. Esse é o desafio do
maduros, estamos aptos a votar. novo Governo. Se ser contra a reforma, como afirmam,

Por último, Sr. Presidente, quero prestar solidari- é ser socialista, ou a pessoa não sabe o que é socialis-
edade a V.Exa. Todos sabem que as medidas toma- mo ou não quer que o Governo dê certo.
das pela Casa são feit.a.s, em conjunto, pelos Deputa- Grande parte da imprensa. trabalha para que
dos que constituem a Mesa Diretora; e a Mesa Direto- seja criado clima de insatisfação no País. As invasões
ra daCasa, Sras. eSrs. Deputados, é composta pelos de prédios públicos no País mostram isso. Votarei a
partidos que têm as maiores representações na Câ- favor da·Reforma. A9 encerrar esta etapa, farei uma
marados Deputados. .'sso significa que todas as me- cartilhapara esclarecer o que estamos fazendo nesta
didas administrativas foram tomad~s por VExa. com a Casa. O debate continuará porque muitas pessoas
participação dos membros da Mesa Diretora,inclusi- estão sendo mal informadas sobre a Reforma, que
ve de membros dos pa~idos que hoje .se colocam visa a melhorar a situação dos servidores e a garantir
como se não fossem co-responsáveis por elas. suas aposentadorias.

Muito obrigado. O SR.RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ palavra pelaordem.

Concedo a palavrapela ordem ao nobre Deputado Zé O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Geraldo. VExa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem. O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Semrevisâo doorador.)- Sr. Presidente, o quorum já
Deputados, algunsDeputados, inclusive do meU par- foi atingido. O PFL modifica a orientação para o voto
tido, vêm à tribuna e passam ao povo brasileiro a "não" e pede ao nobre Deputado Zé Geraldo que,
mensagem de que todos osDeputados são irrespon- quando a cartilhaficar pronta, a encaminhe para o PT

. d de todos os Estados.sáveis, nãosabem o que estão fazen o e que quem
manda éo FMI. Daqui a poucovão dizer que faremos O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
as reformas política e trabalhista porque o FMI quer, cartilha sobre o voto "não"?
ou que t?c1asas reformas desejadas pelo povo brasi- OSR.RODRIGº MAIA - Não, Sr. Presidente,
leiro e aprovadas por esta Casa são determinação do sobre a Reforma da Previdência.
FMI. O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço

Estamos tratando, sim, da questão internacio- a palàvra pela ordem·
nal, eGom muita capacidade. Por isso temos de deixar O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
claro que muitos Parlamentares que estão contra a VExa. a palavra.
reformada Previdência, na verdade, estão é contra o O. SR. EDUARDO PAES (PSDS - RJ. Pela or-
Governo Lula. Algun~ pertencem a partidos de oposi- demo Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, tendO
ção, outros, a partidos de esquerda, inclusive o PT. Di- em vista o fato de o quorum ter sido atingido, o PSDS
zemelesque aHeforma é contra os servidores. Ora, encaminha o voto "não".
temos de ver que a maioria absoluta dos servidores O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
públicos do País ganha·menos de R$2 mil. Aliás, 51 % peço a palavra pela ordem.
dos trabalhadoresbrasileiros ganha menos de 4 salá- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
rios mínimos, o que não dá R$1 mil. V. Exa. a palavra.

A rTlaioriadosMunicípiospossui de 5 a 6 pesso- O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
as que ~anhammaisdeH$2mil.: o Prefeito, oJuiz, o ordem. Sem r~visão do orador.) - Sr. Presidente,
Promotor, o Defensor - caso exista -, o Delegado de Sras.. e .Srs. Deputados, aprendi a respeitar toda e
Polícia; àsvezes, o médico, também no caso de haver qualquer opinião na Casa. Não falarei, como alguns o
um. No Pará, meu Estado, muitos Municípios com 30 fizeram, de hipócritas, demagogos, oportunistas, até
mil habitantes sequer têm médico. É essa a realidade porque não sou xerif~ de ninguém. Cada qual aqui
do povo brasileiro,. i~clusive do servidor público dO chegou com a determinação de dar o seu voto e o en-
País, que teve seu salário achatado nos últimos anos. caminha da maneira que quiser.

Nosso GO\lernbtem de, graqativamente, criar um Quero dizer aos membros da base de sustenta-
ambiénte para queoservidor publico tenha seu salário ção do Governo que nós, daOposição, torcemos pelo
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sucesso do Governo Lula. Não queremos que este
País afunde. Confesso que, se alguns membros da
base de sustentação se arrebentassem sozinhos, até
que, democraticamente, encararíamos tal fato como
normal; mas não o Governo, porque ele levaria consi
go todos nós.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chamo a
atenção para um fato singelo. Jamais vi nesta Casa o
que agora está acontecendo! O Relator, Deputado
José Pimentel, ainda não chegou ao plenário. Pelo
menos, formalmente. Se está aqui, caros Deputados,
não está verbalizando a última palavra. Jamais vi es
sas galerias tão desertas em dia tão importante como
este! É sinal que algum filtro radical foi colocado para
o povo aqui não poder chegar.

Então, Sr. Presidente quero fazer uma só inda
gação: esta reforma previdenciária "melhora" - entre
aspas - a Previdência? Apresenta algum serviço me
lhor? Reduz o déficit estrutural? O próprio Ministro
Berzoini diz que não. Então, a quem ela serve? Isso é
uma temeridade! Há muito tempo aprendi com os mi
neiros que jabuti não sobe em árvore. Quando se vê
um jabuti colocado no alto de uma árvore, é porque al
guém o colocou lá. E o que menos se discute nesta
reforma são os fundos de pensão. E para onde vai
essa coisinha, cujo orçamento é quase igual ao Orça
mento da União? Esse é o grande negócio.

É por isso que a reforma previdenciária está na
carta-compromisso com o Fundo Monetário Internacio
nal, na segunda revisão, de 28 de fevereiro, e na tercei
ra, de 28 de maio. Estamos aqui, para usar o Iinguajar
do Fundo, no big business: este é o grande negócio que
será gerado a partir dessa malfadada votação!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não va
mos precisar de cartilha, porque os outdoors vão en
cher o País. Não vamos precisar de panfleto, porque a
insegurança jurídica trazida por essa reforma vai
abarrotar os juízes e os tribunais com ações.

Nosso juiz é o processo eleitoral. As mesmas
mãos que entronizaram no poder o partido que dizia
tudo ao contrário do que diz hoje, essas mesmas
mãos vão apeá-lo não pelo golpe, não pela via oblí
qua' mas pelo votinho com que o eleitor, logrado, en
ganado, cuja carteira eleitoral foi batida, vai dar o tro
co no ano que vem. E, em 2006, nós completamos.

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

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

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fize-

mos acordo de procedimento e eu me comprometi
com a bancada do PMDB a não encaminhar a vota
ção, enquanto não acontecer a reunião marcada para
às 19 horas no Espaço Cultural.

Sr. Presidente, em função do acordo com os de
mais Líderes, peço a V. Exa. a retificação do nosso en
caminhamento para "sim". Mas quero ressalvar que o
PMDB não vai votar o mérito da matéria enquanto
não reunir sua bancada, conforme este Líder havia
prometido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Peço a retificação do PMDB.

Informo ao Deputado Eunício Oliveira que esta
sessão vai até as 19h15min. Como além deste reque
rimento que está em processo de votação há outros
que ainda não alcançam o mérito, vamos esgotar esta
sessão. Depois, convocarei outra sessão para a dis
cussão do mérito. Tanto a bancada do PMDB como as
outras, entre esta sessão e a outra, poderão se posici
onar quanto ao mérito.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
aproveito a oportunidade para convocar os Deputa
dos do PMDB para uma reunião da bancada a reali
zar-se às 19h30min, no Espaço Cultural, convocada
por este Líder.

Muito obrigado.
A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, é um

contra-senso votar o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putada Miriam Reid, V.Exa. deve se inscrever, porque
o próximo orador é o Deputado Leonardo Mattos.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, então
me inscreva, por favor!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Leonar
do Mattos.

O SR. LEONARDO MATIOS (PV - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dando continuidade ao que foi muito
bem exposto pelo Presidente da Comissão de Direi
tos Humanos, Deputado Enio Bacci, realmente parti
cipamos de um profundo debate com o Movimento
dos Portadores de Deficiência e com a representação
máxima dos idosos, os Presidentes dos Conselhos
de Idosos e Deficientes.

Para nossa surpresa e desagrado, constatamos
que as questões relativas a esse contingente, os defi
cientes, não foram contempladas no relatório do Re
lator, apesar de o considerarmos completo. Infeliz
mente, questões fundamentais para, pelo menos, 10
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milhões dos 40 milhões que estão fora da Previdência
Social em nosso País vão ficar comprometidas.

Gostaríamos de fazer uma proposta, inclusive
até de emenda de plenário, para que essas questões,
sobretudo da idade para aposentadoria dos portado
res de deficiência, fossem consideradas no relatório.
Caso contrário, esse assunto teria de ser remetido ao
Senado da República, para que este, sim, pudesse fa
zertal reformulação.

Portanto, fica aqui o nosso apelo para que esse
relatório, pelo menos minimamente, contemple uma
pista de que esse assunto venha a ser tratado num fu
turo muito próximo.

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

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

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apenas reclamar pela demora. Eu imagino que a
emenda aglutinativa do Relator José Pimentel já deve
estar pronta, mas ainda não foi distribuída.

O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) - A
reclamação de V.Exa. procede.

O Deputado Ricardo Izar vai usar da palavra; em
seguida, vou providenciar.

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

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

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
reiterar o meu pedido para que os Deputados do
PSDB venham ao plenário votar contrariamente ao
requerimento, tendo em vista a importância do deba
te. Espero que essa discussão possa ser ampliada
com apresença do Relator.

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

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

O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, alguns Deputados mais antigos desta
Casa, sabem que fui um dos maiores críticos do PT
nesta tribuna; Em 17 anos na Câmara dos Deputa
dos, sempre critiquei, ou quase sempre critiquei o PI.
Depois de ouVir diversos Srs. Deputados, inclusive os
mais radicais do PT, hoje não poderia de forma algu
ma deixar de fazer uso da palavra.

Depois de ouvir alguns Deputados falarem so
bre a influência do FMI e de outras coisas mais, lem
brei-me do tempo da UNE há 30 anos. São as mes
mas frases. Não ouvi esses Deputados que fizeram
uso da tribuna dizer da inconveniência da Reforma.

Será que eles estão defendendo o salário de
R$52 mil dos Desembargadores do Maranhão? (Apu
pos.) Por que não falaram das aposentadorias de
R$40 mil, R$50 mil, R$60 mil? Das injustiças, como
as de algumas pessoas da minha turma de faculdade,
que se aposentaram aos 43/48 anos de idade, no
auge de sua sabedoria? E ju ízes de Direito e promo
tores que se aposentaram aos 45 anos de idade? O
Governo investe nessas pessoas, e, posteriormente o
que elas fazem? Vão abrir um escritório de advocacia.
Tudo isso está errado! Por isso sou a favor da Refor
ma da Previdência, reforma essa necessária.

Estou muito àvontade, pois há 17 anos. luto pela
Reforma da Previdência, antes de Lula ou do PI. A
maioria do meu partido, o PTB, deverá votar a favor
da Reforma.

Estranho o fato de. tais Deputados dizerem que
estão lutando pela. população, pelo mais humilde.
Ora, a Reforma vai beneficiar o mais humilde e não
aqueles que ultrapassam o teto. O único inconvenien
te dessa. reforma é que ela não adota um único teto
para o Brasil. Assim, não há necessidade de subteto.

Vamos lutar por isso! A reforma da Previdência
vai ser aprovada! (Apupos.)

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, abro mão do meu pedido.

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

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

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamehtares, aproveito a oportunidade, já que
VExa. e os partidos da base querem encerrar a dis
cussão - e eU·sou o segundo inscrito para falar -,
para dizer um pouco da minhaposição.

Primeiro, peço aos Parlamentares que ainda
não registraram presença que o façam. E venham ao
plenário, principalmente os da base, porque abster-se
e fugir do plenário é muito pior do que votar. Tem de
votar "sim" ou "não". Precisamos ver a cara de cada
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um dos Parlamentares, até porque, infelizmente, al
guns partidos nas duas Comissões, a CCJ e a Espe
cial da Reforma da Previdência, retiraram de forma
arbitrária seus Parlamentares.

O Líder do Governo disse, na Comissão Especi
al da Reforma da Previdência, que a Deputada Jandi
ra Feghali havia pedido para sair da Comissão. Tenho
certeza de que a Deputada não pedira para sair da
Comissão e que hoje ela vai votar, com sua consciên
cia e coerência, contra esse projeto, que, aliás, sem
pre teve uma grande rejeição do Partido dos Traba
lhadores e de toda a antiga Oposição.

Considero o projeto ruim, pois ele atinge apenas
o bolso dos atuais servidores, aposentados e pensio
nistas. Apenas isso. O projeto é uma reforma fiscal,
não uma reforma estrutural.

É por isso que estou encaminhando meu voto
contrariamente.

Sr. Presidente, a votação será muito importante.
O Governo, para trazer ao plenário, 257 Parlamenta
res levou quase uma hora. O número que o Governo
divulgou para a imprensa hoje, de 440 Parlamenta
res, está parecendo furado. Repito: o Governo demo
rou muito para trazer 257 Parlamentares ao plenário.
Antigamente, a base anterior trazia ao plenário 300
Parlamentares em 15 minutos. Então, o Governo terá
dificuldades em aprovar a reforma, porque os Parla
mentares que estão com dúvidas podem ter a convic
ção de que teremos condições de vencer o Governo
e, portanto, rejeitar essa reforma.

Sr. Presidente, essa reforma não garante os re
cursos que estão sendo "tungados" dos servidores
para a Previdência. Não há emenda alguma nessa li
nha. Os recursos devem ir para o Tesouro dos Esta
dos e da União. Então, não é uma Reforma da Previ
dência, mas uma vontade exclusiva de Governadores
e do Presidente da República de atenderem aos inte
resses externos e de conseguir caixa para resolver
seus problemas sem o mínimo de dificuldade.

Por isso, Sr. Presidente, fico feliz pelo meu parti
do ter decidido hoje, na reunião executiva, encami
nhar o voto "não". É claro que não iremos usar os pro
cedimentos do PT, ou seja, fechar questão e radicali
zar posição, pois esta não é a postura do PFL.

O encaminhamento do PFL mostra que o parti
do é coerente com suas idéias e entende que esse
projeto não atende aos interesses do Brasil e de um
Estado moderno, porque liquida as carreiras públicas
de Estado.

Por isso votamos "não".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra, pela ordem, o nobre Deputado João
Correia, pelo PMDB do Acre.

O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de saber sobre se o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e seu partido venderam suas almas ao diabo,
aos mercados especulativos, como Fausto fez. Mas
não estou tendo oportunidade de verificar se, de fato,
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vendeu sua
alma ao demônio. Este é o meu primeiro mandato de
Deputado Federal; tive alguns mandatos de Deputado
Estadual, mas jamais vi um cerceamento de debate
tão brutal quanto o de hoje. Sinceramente, estou en
vergonhado!

Na verdade, Sras. e Srs. Deputados, o que estou
querendo dizer é que não concordo com o encerra
mento da discussão, simplesmente porque não houve
discussão alguma!

Naquela comissão dos valetes, eram valetes
mesmo, porque os que não rezavam na cartilha eram
trocados como camisetas rasgadas! Foi feita umasi
mulação de debates, e, agora, ainda tem Parlamen
tar, com uma tal sem-cerimônia e com aquela
cara-de-pau, dizendo que estão mantidas a integrali
dade e a paridade. Ora, senhores, respeitem a inteli
gência do povo brasileiro!

Sr. Presidente, quero reafirmar o meu voto
"não", porque não houve debate. Ainda não estou en
trando no mérito do debate dos fundos de pensão do
Marquês de Sade. Parece-me que, no Governo Lula,
o Marquês de Sade, que tem ascendência oriental,
tem os olhos puxados, é um títere dos fundos de pen
são.

Sr. Presidente, recomendo aos companheiros
do PMDB que votem a favor da expansão do debate.

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

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

O SR. NILTON BAIANO (PP - ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta tarde
em que estamos discutindo o projeto de reforma da
Previdência Social, ouvi atentamente muitos orado
res, mas um me marcou de maneira especial, o Depu
tado Moroni Torgan, porque tanto eu quanto S.Exa.
aprendemos com a esquerda, no Governo Fernando
Henrique, que a reforma não prestava, que ela vinha
não para privilegiar o funcionário público - e não é
essa a minha defesa aqui -, mas para desmontar o
serviço público. Por isso, Sr. Presidente, é de estra-
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nhar que alguns Deputados - ontem eu aprendi com O argumento do atual Governo é de que rece-
S.Exas. - hoje estejam do outro lado. beu essa herança do governo anterior. Tenho convic-

Sempre mantive a coerência, e ainda estou do ção de que para alguns Estados da Federação, em
lado dela. Se ontem votei contra a reforma proposta especial para o Estado da Bahia, a reforma é neces-
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, que era sária. Mas temos que saber o que efetivamente esta-
muito menos draconiana do que esta, como posso mos debatendo.
hoje vir à tribuna fazer a defesa desta reforma?! Está neste plenário e foi entregue aos Deputa-

Sr. Presidente, tenho muita admiração por dos um texto que poderá ser modificado pelo Relator,
V.Exa.,. por sua competência e pela forma cortês, Deputado José Pimentel. Essas modificações podem
educada e gentil com que trata todos os Parlamen1a- ser fundamentais para nos posicionarmos.
resdestaCasa, mas quero fazer um protesto. Quando Sr. Presidente, indago a V.Exa. o seguinte: se,
cheguei hoje ao meu gabinete, no 6° andar, e olhei a na apresentação final do texto pelo Relator, Deputado
rua, tive a impressão de que estávamos vivendo um José Pimentel, houver .emendas aglutinativas, a Mesa
golpe militar. permitirá que os Deputados se debrucem sobre o as-

Sr. Presidente, VExa. e eu sofremos com a dita- sunto por mais tempo, e nãO de forma açodada, con-
dura. Por isso, com todo o respeito e admiração que forme a matéria tramita nesta sessão?
tenho porVExa., deixo registrado este meu protesto. É necessário detalhar as alterações, porque mi-

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, Ihares de brasileiros - não apenas servidores; tam-
peço.a palavra pela ordem. bém suas famflias - estão aguardando a decisão des-

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem te Plenário para dar rumo a suas vidas. Precisamos

VEx . . I discutir amplamen1e.êsta .rêforma,·.pois sabemos o
. a. a pa avra. I d 'J' . d

O SR. ONYX LORENZONI (PFL _ RS. Pela or- que e a po era causar. á. estamos sentlO o seus
d S . - d d) S P 'd transtornos no plenário, com.a Casafechada à visita-

e~~~rr:ri()~::~~ta~~~~JZ~S~~~s~;~i ~~t~~~:~~~ ção pública. Mais do queiss~: estãosendo travados
minutos. debates sobre temas que poderão não existir no rela

tório, na apresentação final.
O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sr. Presidén1e, solicito à Mesa, em especial a

peço a palavra pela ordem. .VExa. ,que permita a. nós, Parlamentares, que temos
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem compromissos não apenas com quem nos colocou

VExa. a palavra. aqui, mas também cornnossa consciência, com nos-
O SA. CLAUDIO CAJADO (PFl- A. Pela or- so mandato, com a dignidade do nobre compromisso

demo Seinrevisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e de legislar, estudar e\,erificar os impactos das altera-
Srs. Parlamentares, esta é uma das mais - senão a ções, se eventualmenteocorrerem.
mais - importante$ sessões da 528 Legislatura. Ve- C?mo se aprésenta, o texto tem falhas, que se-
jam que estamos desde a manhã de hoje debatendo rão objeto de destaques, sobre muitos dos quais me
este assunto, discutindo o encaminhamento da vota- posicionarei c~ntra.Era necessário que o texto que
ção que poderá acontecer dentro de algumas horas. vai ser votado tivesse sido amplamente divulgado

Com toda a tranqüilidade, digo que este assun- com antecedência.lhdag~a \l.Exa., Sr. Presidente:
to, em alguns aspectos, não é novo para mim. Estou vamos ter o tempo necessário para discutir e apre-
no meu terceiro mandato nesta Casa e tive a oportu- sentar alterações ãproposta, ou V.Exa.imediatamen-
nidade de discutir e votar algumas matérias funda- te a colocará t?/tl votação?
mentais para a melhoria do sistema previdenciário O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
nacional. E () fiz com convicção, e poderei fazê-lo no- putadoClaudioCajado, aproveito a intervenção de
vamente agora, desde que haja certeza do que esta- VExa. para informar ao Plenário que nosso Relator,
mos discutindo e votando. Deputado José Pirhentel, elaborou emenda substituti-

No passado, votei no Presidente Lula porque va, quejá está sendO ciistribuída ao Plenário para que
S.Exáprometiagerar emprego para pelo menos 10 dela tome conhecimento.
milhões de brasileiros, baixar os juros e alimentar OSA. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, de-
quem tem fome. Hoje, o que presenciamos é um qua- sejo complemêntar minha argumentação. O texto que
dro completamente diferente: aumento da fome e do recebo, a proposta de emenda, contém 8 páginas e
desemprego, e os juros altos. me parece estar incompleto porque vai somente até o
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art. 9°. Não tenho em mãos, nem a Assessoria de
meu partido, o PFL...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Cláudio Cajado, vou responder à dúvida de
VExa., e é bom que outros Deputados também en
tendam: a emenda substitutiva é longa, porque subs
titui também o Substitutivo da Comissão Especial.
Portanto, grande parte do parecer aprovado na Co
missão Especial consta também dessa emenda subs
titutiva. Por isso ela é comprida.

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

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

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)-

Sr. Presidente, alguns Deputados fizeram uso
da palavra, inclusive declinaram posição de bancada,
mas não usaram do voto. S.Exas. devem votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To
dos os Deputados que fizerem uso da palavra deve
rão registrar sua presença.

O SR. ROBERTO GOUVEIA - Sr. Presidente,
eles estão encaminhando apenas voto de bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Exatamente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o art. 122 do Regimento Interno
é muito claro no que se refere a emendas aglutinati
vas:

"Art. 122 .
§ 2° Recebida a emenda aglutinativa,

a Mesa poderá adiar a votação da matéria
por uma sessão para fazer publicar e distri
buir em avulsos o texto resultante da fusão".

Sr. Presidente, por que invoco este artigo pe
rante VExa? Não é possível, particularmente à Opo
sição, entender o fato de o Relator apresentar um
substitutivo global, um novo texto, totalmente desco
nhecido, e seguir em trâmite normal a sessão. É hu
manamente impossível explicar a quem quer que
seja neste Brasil que vamos votar na Câmara dos
Deputados matéria de tal envergadura com tal aço
damento!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, o dispositivo lido
por V Exa. rege o verbo exatamente no tempo certo:
"poderá':

O Relator terá oportunidade de explicitar da tri
buna as modificações resultantes da emenda agluti
nativa. Em um primeiro momento, dá-se a impressão
de uma emenda nova, longa e de difícil entendimento.
Mas não é. Alguns pontos estão sendo alterados, e o
Relator terá oportunidade de explicá-los. Peço a
VExa. um pouquinho de paciência, pois já vamos ou
vir o Relator e verificar se as mudanças sugeridas por
S.Exa. são de fato na dimensão da necessidade de se
suspender a sessão, ou não.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, agradeço muito a V.Exa. a pronta respos
ta. Peço-lhe apenas que compreenda meu posiciona
mento. Vamos ouvir, então, o Relator. O que quere
mos é tempo, até para podermos discutir com nossa
Assessoria Técnica as mudanças propostas.

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

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

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sugiro
a V.Exa. que suspenda a sessão para nos permitir,
por 40, 60 minutos, reunir a bancada e a Assessoria
do partido para estudar as modificações, comparar os
textos, facilitando-nos a apreciação da matéria, inclu
sive no momento em que o Relator expressar o texto
final.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Claudio Cajado, já compreendi a solicitação
de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
estou absolutamente estarrecida, porque o art. 40, §
15 deixa indefinida a parte que trata da contribuição, o
que significa dizer que as pessoas vão contribuir para
um fundo de pensão e não vão saber se receberão
depois. Isso tem de ser discutido com muita
tranqüilidade.
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AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL Sim
Francisco Garcia PP Sim

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 7

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL Não
Maria Helena PMDB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PT Não
Jader Barbalho PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Nilson Pinto PSOB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Total Pará: 13

AMAPÁ

RORAIMA

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que suspenda a PDT - Sim
sessão para que efetivamente os partidos conversem PCdoB - Sim
sobre o assunto. PRONA - Não

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- PV - Sim
putada Laura Carneiro, VExa. está entrando no méri- GOv. - Sim
to. Certamente, o Deputado José Pimentel vai expor Partido Bloco Voto
as mudanças contidas na emenda substitutiva ao pa-
recer da Comissão Especial. E vamos entrar no méri-
to oportunamente, não agora. Mas recebo a observa-
ção de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM

Sim 236
Não 154
Abstenções 8
Total 398

É Aprovado o Requerimento de Encerramento
da Discussão da Proposta de Emenda á Constituição
n° 40, de 2003.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 40/2003 - Requerimento de
Encerramento da Discussão
Início Votação: 5-8-2003 17:54
Fim Votação :5/08/2003 18:57
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 17:18

Resultado da Votação

Sim 236
Não 154
Abstenção 8
Total da Votação 398
Art. 17 1
Total Quorum 399
Obstrução 3
Orientação
PT -Sim
PFL- Não
PMDB-Sim
PSDB-Não
PTB-Sim
PP-Sim
PL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
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Humberto Michiles PL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Paudemey Avelino PFL Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT Sim
Casara PSOB Não
Confúcio Moura PMOB Não
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB Não
Miguel de Souza PL Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMOB Não
João Tota PP Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Eduardo Gomes PSOB Não
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL Sim
Osvaldo Reis PMOB Não
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Oimas PSOB Não
Total Tocantins: 7

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL Não
Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSOB Não
Ariosto Holanda PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Não
Eunício Oliveira PMOB Sim
Gonzaga Mota PSOB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Abstenção
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL Não
Roberto Pessoa PL Não
Total Ceará: 17

PIAuí

Átila Lira PSOB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMOB Sim
Moraes Souza PMOB Sim
Mussa Oemes PFL Não
Nazareno Fonteles PT Sim
Paes Landim PFL Sim
Total Piauí: 9

Agosto de 2003

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Não
Or. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Não
Luciano Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Novais PMOB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSOB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Múcio Sá PTB Sim
Ney Lopes PFL Não
Sandra Rosado PMOB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMOB Sim
Carlos ounga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL Sim
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Luiz Couto PT Sim
Ricardo Rique S.Part. Sim
Wellington Roberto PL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Abstenção
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMDB Não
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 17

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício QuinteUa Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Não
Total Alagoas: 7

SERGIPE
Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 7

BAHIA
Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Não
Gerson Gabrielli·PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Não
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromorite PP Sim
Nelson PeUegrino PT Sim
PaUlo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Robério Nuriés PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Zelirida Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 31

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL Sim
Carlos Willian PSB Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Edmar Moreira PL Sim
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Não
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL Sim
Júlio Delgado PPS Não
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Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL Sim
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Odair PTSim
Osmânio Pereira S.Part. Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Não
Neucimar Fraga PL Sim
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Bernardo Ariston PSB Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Abstenção
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Não
Eduardo Paes PSDB Não

Fernando Gonçalves PTB Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
João Mendes de Jesus PSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMDB Abstenção
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Abstenção
Miriam Reid PSB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PSB Não
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL Sim
Renato Cozzolino PSC Abstenção
Rodrigo Maia PFL Não
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Não

Total Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri liobledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL Sim
Carlos Sampaio PSDB Obstrução
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
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Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Não
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio SemeghiniPSOB Não
Lobbe Neto PSOB Obstrução
Luciano lica PT Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL Sim
Milton Monti PL Sim
Orlando Fantazzini PT Abstenção
Paulo Lima PMOB Sim
Professorlrapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
RubineUi PT Sim
Salvador limbaldi PSOB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Zulé:liê Cobra·PSOB Não

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Sim
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSOB Não
Welínton Fagundes PL Sim
Wilson Santos PSOB Não
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Não
José Rajão PSOB Não

Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Não
Sigmaringa Seixas PT Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Não
Carlos Alberto Leréia PSOB Não
Jovair Arantes PSOB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo lauith PFL Não
Nelson Trad PMOB Não
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Não
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Não
André Zacharow POT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL Sim
COlombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
Or. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Giacobo PL Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
José Borba PMOB Não
Max Rosenmann PMOB Não
Moacir Micheletto PMOB Não
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Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Total Paraná: 21

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Não
Gervásio Silva PFL Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Abstenção
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Não
Vignatti PT Sim
lonta PP Não
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Não

Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Não

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

Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL Sim
Paulo Pimenta PT Sim

Tarcisio limmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 26

SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
Prejudicado o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, 11, "b", 2 e 165, § 2°, do Regimento Interno,
que a discussão da PEC 40, de 2003, se dê por gru
pos de artigos, conforme proposto abaixo:

a) Artigos 1° e 11;
b) artigos 2°, 3° e 7°;
c) artigos 4° e 8° ;
d) artigos 5° e 6°; e

e) artigos 9° e 10.
Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:

Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Informo ao Plenário que há requerimentos de adia
mento da votação da matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minuto, Deputado José· Carlos Aleluia.

São os seguintes os requerimentos de adia
mento da votação, de autoria do Deputado Murilo la
u~h:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 193, caput, do Regimento Interno, o adiamento da
votação da PEC 40, de 2003, por 05 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 193, caput, do Regimento Interno, o adiamento da
votação da PEC 40, de 2003, por 04 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 193, caput, do Regimento Interno, o adiamento da
votação da PEC 40, de 2003, por 03 sessões.

~~~ ----------"-~~-------~-- ------ "-----------~-- --------
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Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 193, caput, do Regimento Interno, o adiamento da
votação da PEC 40, de 2003, por 02 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 193, caput, do Regimento Interno, o adiamento
da votação da PEC 40, de 2003, por 01 sessão.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
também requerimentos de preferência para votação
dos requerimentos de adiamento da votação:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do Regimento Interno, preferência para vota
ção do RequerimerJtoque solicita o adiamento da vo
tação da PEC 40, de 2003, por 04 sessões.

Salã das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Pauderfley Avelinq, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa. Excelência, nos termos do

art. 160 do Regimento Interno, preferência para vota
ção do Reqüerimentoque solicita o adiamento da vo
tação da PEC 40, de 2003, por 03 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Pauderney Avelino, Vice-Líder do PFL.

Sehhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do Regimentólnterno, preferência para vota
ção do Reqüerirnentoque solicita o adiamento da vo
tação da PEC 40, de 2003, por 02 sessões.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Pauderney Avelino, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Requeiro a. Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do Regimento Interno, preferência para vota
ção do Requerimento que solicita o adiamento da vo
tação da PEC 40, de 2003, por 01 sessão.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Pauderney Avelino, Vice-Líder do PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente,
retiramos oS requerimentos do PFL. Eu gostaria de
votar ainda hoje.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, qual o teordo requerimento do nosso Líder?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
é requerimento. O Deputado Aldo Rebelo já nos havia
solicitado a palavra como Líder, assim como o Depu
tado Nelson Pellegrino.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Nosso Líder
usará a palavra tão logo esteja em plenário.

O $R. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, V.Exa. os está salvando! Não pode fazer isso!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo, para
uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.
S.Exa. tem 9 minutos na tribuna.

O .sR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos para iniciar o processo de
votação da reforma da Previdência, depois de longos
meses de discussão e negociações muito ricas, para
que o País crie as condições necessárias para reto
mar o crescimento da economia e a geração de em
pregos, favorecer a distribuição de renda e, funda
mentalmente, .. abrigar uma Previdência que tenha
sentido de continuidade e possa assegurar aos futu
ros servidores os direit()s garantidos aos atuais.

O processo de negociação foi conduzido pelo
Governo, na pessoa do Presidente da República e, fi
nalmente, pelos Parlamentares desta Casa, com o
objetivo de aperfeiçoara proposta inicial. Desde en
tão, temos feito concessões a todos os interessados
no tema.

COncedemos aos Governadores dos 26 Esta
dos e do Distrito Federal a reivindicação que, segun
do eles, era fundamental para o equilíbrio da Previ
dência em seus Estados; a cobrança dos servidores
inativos. Mas quando o fizemos, Sr. Presidente, pro
curamos proteger a aposentadoria dos servidores
mais humildes, e, a~sim, limitamos a cobrança aos
benefícios superiores a R$1.058. E, depois de longa
negociação entre Governo, base aliada, servidores,
CentralÚnica dos Trabalhadores e outras entidades,
ainda elevamos esse teto de isenção pára o patamar
de R$t.200, metad.e. do teto proposto pela emenda,
tanto para os servidores do regime geral quanto para
os futuros servidores públicos.

Havia também reivindicação dos atuais servido
res para.que fosse assegurada como direito adquiri
do, segundo o ponto devista deles, a integralidade
dos salários atuais na futura aposentadoria. O Gover
no fez essa concessão, qUe Constou do relatório do
Deputado Josê Pjmentel, aprovado na Comissão
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Especial. Ainda assim, entidades representativas dos
servidores pleitearam uma redação precisa, que ga
rantisse' sem margem de dúvida, esse direito à inte
gralidade. Conjuntamente com a base do Governo e
as lideranças dos servidores, o Governo aceitou que
a nova redação fosse dada, para que não restassem
dúvidas quanto à integralidade dos proventos dos fu
turos servidores aposentados. Também foi feita a con
cessão da paridade, que será definida segundo legis
lação a ser enviada após a apresentação da emenda.

Havia ainda, da parte de trabalhadores do setor
privado, da Central Única dos Trabalhadores e de vá
rios partidos da base do Governo, a exigência de que
a Reforma contemplasse mais da metade dos traba
lhadores brasileiros que estão fora do sistema previ
denciário. O Governo e sua base negociaram a cons
titucionalização, de forma que fosse incluído na pro
posta de emenda um artigo que permitisse aos traba
lhadores excluídos do sistema previdenciário - que
somam mais de 40 milhões de brasileiros, dos mais
humildes, dos mais desprotegidos, dos mais abando
nados pela estrutura do Estado e pelo sistema de pro
teção social do País -, a partir da aprovação desta
proposta de emenda, a possibilidade da aposentado
ria com base em 1 salário mínimo, por meio de uma
contribuição especial, muito abaixo dos 20% cobra
dos para a aposentadoria dos autônomos do regime
geral. Além disso, esses trabalhadores - vendedores
ambulantes e donas de casa, entre outros - terão di
reito a uma série de garantias e seguros que o regime
geral oferece a seus filiados.

Não bastasse isso, Sr. Presidente, a negociação
também resultou numa solução socialmente avança
da para o caso das pensões. Na proposta inicial, pro
púnhamos um teto de R$1.058, a partir do qual have
ria cobrança da contribuição. Esse teto foi elevado
para R$2.400. Só para o que exceder esse valor ha
verá o redutor, e assim também os pensionistas con
tribuem para a perenidade da Previdência deste País.

Em nenhum momento, Sr. Presidente, os parti
dos que apóiam o Governo ou esta Liderança se diri
giram aos servidores públicos com a intenção de des
qualificá-los. Eles prestaram, em vários momentos, a
homenagem do País e da nossa base aos servidores
brasileiros, na crença de que, sem um Estado forte
que proteja seus servidores, nunca haverá democra
cia numa sociedade tão desequilibrada quanto a nos
sa. No entanto, diante das dificuldades, dos déficits
que se acumulam no sistema previdenciário, dizemos
abertamente que o que pedimos é um pequeno sacri
fício, uma contribuição daqueles que podem mais,
das pensionistas que ganham acima de R$2.400, dos

servidores aposentados que ganham acima de
R$1.200, daqueles que terão o teto de 85,5% da re
muneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
dos servidores estaduais, que terão a remuneração
máxima do Governador e, no caso do Legislativo, das
Assembléias Legislativas.

Sr. Presidente, não achamos que essa proposta
seja socialmente perversa. Pelo contrário, achamos
que oferece aquilo de que precisa o nosso País para
que tenha esperança no futuro e o sentido da constru
ção de uma sociedade justa e democrática.

Muito obrigado.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre

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

VExa. a palavra.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB 

MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero justificar meu voto na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
ainda sobre a Mesa os seguintes Requerimentos de
adiamento da votação:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 193, § 3°, combinado com o art. 117, X do RICO, o
adiamento da votação por 2 sessões da PEC 40/2003
- do Poder Executivo - 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:'

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina:
Alberto Goldman, Vice-Líder do PSOB.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 193 do

RICO, o adiamento da votação da PEC 40, de 2003,
por 3 sessões.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003.
AS8ina: Enéas, PRONA
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Enéas, VExa. mantém o requerimento?
O SR. ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiro o requeri
mento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, VExa. também re
tira?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB -- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PSDB retira o requerimento.

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS bEPUTADOS Quarta-feira 6 36567

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está prejudicado o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 117, caput

(onde se lê: ... nos requerimentos não especificados
neste Regimento...), do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que tenham encaminhamento con
junto os requerimentos de adiamento da votação,
apresentados à Proposta de Emenda à Constituição
n° 40 , de 2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
nam: Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo; e
Maurício Rands, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa as Emendas Aglutinativas de n° 1 a 6.

EMENDA AGLUTINATIVA W 1

Partindo-se da fusão do § 15 do art. 40 da CF,
com as emendas no 02° - CE e n° 74 - CE, dê-se ao
art 40, § 15 da CF; constante do art. 1° do Substitutivo
da Comissão Especial, o seguinte texto:

"Art. 40 .

§ 15. A União, os Estados, o Distrito Fe
deral e 0$ Municípios poderão fixar, para o va
lor das aposentadorias e pensões a serem
concedidas pelo regime de que trata este arti
go, o limite máximo estabelecido para os be
nefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, desde que instituam
fundo de previdência complementar para os
seus respectivos servidores titulares de cargo
efetivo, observado o seguinte: I - fundo públi
co; 11 - capitalização em conta individual; 111
-regime fechado; IV - garantia do Tesouro; V
- gestão paritária; VI - vedação de utilização
dos recursos em obra pública; VII - vedação
de utilização dos recursos para o pagamento
de juros ou amortização das dívidas.públicas
interna ou externa:'

Justificação

A emenda funde o § 15 do art. 40 da CF, constante
do art. 1° do Substitutivo, com as emendas 02 e 74, apre
sentadas perante a Comissão Especial pelos Deputados
Onyx Lorenzoni e José Carlos Aleluia. A primeira objetiva
a instituição da previdência Complementar pelas entida
desfederais; a segunda modifica, via supressão ao §§ 14
e 15 do art. 40, alterados pelo art. 1" da PECo

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
José Carlos Aleleia, Líder do PFL, Onyx Lorenzoni,
Vice-Líder do PFL.

EMENDA AGLUTINATIVA N° 2

Requeiro nos termos regimentais que sejam
aglutinados os textos constantes das Emendas n°
5,36, 47, 52,56,59, 63, 79, 150,285 e o art. 42 do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial, fican
do o art. 42 assim redigido:

"Art. 42 .
§ 2° As pensionistas dos militares dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territóri
os, aplica-se o disposto na lei estadual es
pecífica e lei federal específica,respectiva
mente:'

Justificação

Esta Emenda visa corrigir vício de inconstitucio
nalidade constante do texto aprovado pela Comissão
Especial, pois traz tratamento diferenciado aos milita
res, afrontando o pacto federativo, ao violar o princí
pio da simetria.

O texto da Comissão dá o mesmo tratamento a
todas as categorias de agentes públicos, porém para
o militar trouxe uma diferenciação descabida e in
constitucional, pois enquanto o militar federal vale
100% em caso de morte, o militar estadual valerá no
máximo 70%. Isto consiste num verdadeiro absurdo,
pois, por exemplo, numa ação conjunta do Exército
Brasileiro, da PolíciaMilitar e do Corpo de Bombeiros,
o militar estadual receberá um tratamento discrimina
tório, sendo um caso ímpar no mundo em que a famí
lia além da perda da vida de seu ente querido, ainda
terá a perda material, enquanto que nos demais paí
ses essa situação jamais ocorre.

Assim, esta Emenda busca o tratamento isonô
mico para as mesmas categorias, pois pertencem
ao mesmo regime jurídico e devem ter tratamento
isonômico, respeitada a autonomia dos Estados,
conforme previsão no próprio § 1° do art. 42, que re
mete para lei estadual específica.

Acrescenta-se que nos dias atuais os militares
estaduais já vivem unia situação de guerra, que tem
gerado milhares de viúvas e de órfãos na defesa da
sociedade, não devendo o Estado e a sociedade
brasileira ficarem indiferentes a esta situação.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Coronel
Alves PL-Ap, Deputado Cabo Julio PSB-MG, Depu
tado Jair Bolsonaro PTB-RJ, Deputado Zenaldo
Coutinho PSDB-PA, Deputado Alberto Fraga
PMDB-DF, Deputado Luiz Fleury PTB-Sp' Arnaldo
Faria de Sá, PTB.
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EMENDA AGLUTINATIVA N° 3

Partindo da fusão da Emenda n° 35-CE com a
Emenda nO 70-CE, acrescente-se, ao art. 1° da PEC,
as seguintes alterações a dispositivos dos arts. 73 e
93 da Constituição Federal:

"Art. 1° ..

Art. 73 .
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Con

tas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos,
vantagens e regras de concessão de apo
sentadoria e pensão dos Ministros do Supe
rior Tribunal de Justiça (NR).

§ 4° O auditor, quando em substituição a
Ministro, terá as mesmas garantias e impedi
mentos do titular e, quando no exercido das
demais atribuições da judicatura, as de juiz de
Tribunal Regional Federal, inclusive no tocante
à concessão de aposentadoria e pensão. (NR)

Art. 93) .

VI - a aposentadoria dos magistrados
e a pensão de seus dependentes são regi
das pelas seguintes regras: (NR)

a) os proventos de aposentadoria, por
ocasião de sua concessão, serão calcula
dos com base na remuneração do magistra
do no cargo em que se der a aposentadoria
e, na forma da lei, corresponderão à totali
dade da remuneração;

b) observado o disposto no art. 37. XI,
os proventos de aposentadoria e as pen
sões serão revistos na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos magistrados em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados
e aos pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos
juizes em atividade.

Justificação

A presente emenda aglutinativa visa reservar a
lei complementar especifica, de autoria do STF, o dis
ciplinamento dos critérios para concessão dos pro
ventos de aposentadoria e pensão dos magistrados e
membros do TCU, já equiparados, constitucional
mente, aos primeiros.

Sala das Sessões, Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

EMENDA AGLUTINATIVA GLOBAL
EM SUBSTITUiÇÃO AO SUBSTITUTIVO

DA COMISSÃO ESPECIAL À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-A, DE :2003

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96,
149 e 201 da Constituição Federal, revo
ga o inciso IX do § 3° do art. 142 e o § 10
do art 201 da Constituição Federal e dis
positivos da Emenda Constitucional n2
20, de 15 de dezembro de 1998, e dá ou
tras providências.

Com base no art. 118, § 3°, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, propõe-se a fusão das
Emendas nOs 02,05, 11, 16,18,20,22,23,24,36,47,
50,63,68,69,72,76,78,79,93,113,122,126,129,
143,150,164,170,173,175,178,211,237,246,251,
260,265,269,277,285,313,315,345,355,357,363,
368,389,399,400,402,405,406,414,430,431,435,
441 e 446, com o texto do Substitutivo da Comissão
Especial à PEC n° 40, de 2003, nos termos da pre
sente Emenda Aglutinativa Global.

Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art.37 ..

XI - a remuneração e o subsídio das
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer
das Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, dos detento
res de mandato eletivo e dos demais agen
tes políticos e os proventos, pensões ou ou
tra espécie remuneratória, percebidos cu
mulativamente ou não, incluidas as vanta
gens pessoais ou de qualquer outra nature
za, não poderão exceder o subsidio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Estados e no Distrito Federal, o subsidio
mensal do Governador no ámbito do Poder
Executivo, dos Deputados Estaduais e Dis
tritais no ámbito do Poder Legislativo e dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça no
ámbito do Poder Judiciário dos Estados, do
Ministério Público dos Estados e da Defen
soria Pública dos Estados, ficando o destes



XV - fixação do subsídio dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, observado o

§ 7° Lei disporá sobre a concessão do
beneficio de pensão por morte, que será
igual ao valor dos proventos do servidor fa
lecido, ou ao valor dos proventos a que teria
direito se estivesse aposentado na data do
seu falecimento, até o lirnite máximo estabe
lecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de cinqüenta por cento da parcela
excedente a este limite.

§ 8° É assegurado o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em ca
ráter permanente, o valor real, conforme cri
térios estabelecidos em lei.
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últimos limitado a oitenta e cinco inteiros e § 15. O regime de previdência comple-
cinco décimos por cento do subsidio men- mentar de que trata o § 14 será instituído
sal, em espécie, dos Ministros do Supremo por lei de iniciativa do respectivo Poder Exe-
Tribunal Federal, e, nos Municípios, o do cutivo, observado o disposto na art. 202 e
Prefeito, se inferior; seus parágrafos, no que couber, por inter-

.................................................... "('NR) médio de entidades fechadas de previdência
"Art. 40. Aos servidores titulares de complementar, de natureza pública, que ofe-

cargos efetivos da União, dos Estados, do recerão aos respectivas participantes pla-
Distrito Federal e das. Municípios, íncluídas nos de benefícios somente na modalidade
suas autarquias e fundações, é assegurado de contribuição definida.
regime de previdência de caráter contributi- .
vo e solidário, mediante contribuição do res- § 17. Todos os valores de remunera-
pectivo ente público, dos servidores ativos e ção considerados para o cálculo do benefí-
inativos e das pensionistas, observados. cri- cio previsto no § 3° serão devidamente atua-
térios que preservem o equilíbrio financeiro lizados, na forma da lei.
e atuarial e o disposto neste artigo. § 18.. Incidirá contribuição sabre os

§ 1° Os servidores abrangidos pelo re- proventos de aposentadorias e pensões
gime de previdêhcia de que trata este artigo concedidas pelq regime de que trata este
serão aposentados, calculaQos os seus pro- artigo que superem o ·lirnite máximo estabe-
ventos a partir dos valores fixados na forma lecido para osbeneficias do regime geral de
dos § 3° e 17: previdência social, de que trata o art. 201,

I - por invalidez permanente, sendo os com percentual igual ao estabelecido para
proventos proporcionais ao tempo de contri- os servidores titulares de cargos efetivos.
buição, exceto se decorrente de acidente ern § 19. O servidor de que trata este arti-
serviço, moléstia profissional ou doença gra- go que tenha completado as exigências
ve, contagiosa ou incurável, na forma da lei. para aposentadoria voluntária estabelecidas

.............................................................. no § 1°, IH, "a",e que opte por permanecer
§ 3° Para o cálculo dos proventos de em atividade fará jus a um·abono de perma-

aposentadoria, por ocasião da sua conces- nência equivalente ao valor da sua contribui-
são, serão consideradas as remunerações ção previdenciária até completar as exigên-
utilizadas como base para as contribuições cias para aposentadoria compulsória conti-
do servidor aos regimes de previdência de das no § 1°, n." (NR).
que tratam este artigo e o art. 201, na forma "Art. 42 ..
da lei. § 1° Aplicam-se aos rnilitares dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Territórios,
além do que vier a ser fixado em lei, as dis
posições do art. 14, § 8°; do art. 37, XI; do
art. 40, §§ 9° e1 O; e do art. 142, §§ 2° e 3°,
cabendo a lei estadual específica dispor so
bre as matérias do art. 142, § 3°, X, sendo
as patentes do~ oficiais conferidas pelos
respectivos governadores.

§ 2° Aospensiol1istas dos militares dos
Estados, doDistrito Federal e dos Territórios
aplica-se o que for fixado em lei específica
do respectivo ente estatal." (NR).

"Art. 48 ..



§ 12. Lei disporá sobre sistemaespeci
ai de inclusão previdenciária para trabalha
dores de baixa renda, garantindo-lhes aces
so a benefícios de valor igual a um salário
mínimo, exceto aposentadoria por tempo de
contribuição." (NR)

Art. 2° Observado o disposto no art. 4° da
Emenda Constitucional nO 20, de 15 de dezembro
de 1998, é assegurado o direito de opção pela apo
sentadoria voluntária com proventos calculados de
acordo com o art. 40, § 3° e 17, da Constituição Fe
deral, àquele que tenha ingressado regularmente
em cargo efetivo na Administração Pública direta,
autárquica e fundacional, até a data de publicação
daquela Emenda, quando o servidor, cumulativa
mente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se ho
mem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

11 - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo
em que se der a aposentadoria;

111- contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de:
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que dispõem os arts. 39, § 4°, 150, 11, 153, a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos,
111, e 153, § 2°, I. se mulher, e

...................................................." (NR). b) um período adicional de contribuição equiva-
"Art. 96 lente a vinte por cento do tempo que, na data de publi-
.............................................................. cação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite

11 - de tempo constante da alínea anterior.
..... § 1° O servidor de que trata este artigo que optar
b) a criação e a extinção de cargos e a por antecipar sua aposentadoria na forma do caput

remuneração dos seus serviços auxiliarés e terá os seus proventos de inatividade reduzidos em
dos juízos que lhes forem vinculados, bem cinco por cento para cada ano antecipado, em rela-
como a fixação do subsidio de seus mem- ção aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, §
bros e dos juizes, inclusive dos tribunais in- 1°, 111, a e § 5° da Constituição Federal.
feriores, onde houver. § 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do

.................................................... "(NR). Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto

"Art. 149 neste artigo.
§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e § 3° Na aplicação do disposto no parágrafo ante-

os Municípios instituirão contribuição, cobra- riar, o magistrado ou o membro do Ministério Público
da de seus servidores, para o custeio, em ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de
benefício destes, do regime previdenciário serviço exercido até a data de publicação da Emenda
de que trata o art. 40, cuja alíquota não será Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998,
inferior à da contribuição dos servidores titu- contado com acréscimo de dezessete por cento, ob-
lares de cargos efetivos da União. servado o disposto no § 1°.

........................... "(NR). § 4° O professor, servidor da União, dos Esta-
"Art. 201 dos, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
I _ cobertura dos e ventos de doença, suas autarquias e fundações, que, até a data de publi-

invalidez, morte, incluídos os resultantes de cação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de de-
acidente de trabalho, e idade avançada; zembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em

cargo efetivo de magistério e que opte por aposen
tar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de
serviço exercido até a publicação daquela Emenda
contado com o acréscimo de dezessete por cento, se
homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se
aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo
exercício nas funções de magistério, observado o dis
posto no § 1°.

§ 5° O servidor de que trata este artigo, que te
nha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no caput, e que opte por per
manecer em atividade, fará jus a um abono de perma
nência equivalente ao valor da sua contribuição previ
denciária até completar as exigências para aposenta
doria compulsória contidas no art. 40, § 1°, 11, da
Constituição Federal.

§ 6° Às aposentadorias concedidas de acordo
com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8°,
da Constituição Federal.

Art. 3° É assegurada a concessão, a qualquer
tempo, de aposentadoria aos servidores públicos titu
lares de cargos efetivos, bem como pensão aos seus
dependentes, que, até a data de publicação desta
Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para



Art. 9° Até que seja fixado o valor do subsídio
de que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal,
será considerado, para os fins do limite fixado naque
le inciso, o valor.da maior remuneração atribuída por
lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do
Supremo Tribuna.l Federal, a título de vencimento, de
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obtenção desses benefícios, com base nos critérios Art. 7° Ressalvado o direito de opção à aposen-
da legislação então vigente. tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da

§ 1° O servidor de que trata este artigo que opte Constituição Federal ou pelas regras estaoelecidas
por permanecer em atividade tendo completado as pelo ad. 20 desta Emenda, o servidor titular de cargo
exigências para aposentadoria voluntária e que conte efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, dos Municípios, incluidas suas autarquias e funda-
se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, ções, que tenha ingressado no serviço público até a
fará jus a um abono de permanência equivalente ao data de publicação desta Emenda poderá aposen-
valor da sua contribuição previdenciária até comple- tar-se com proventos integrais, que corresponderão à

total idade da remuneração do servidor no cargo efetital' as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1°, 11, da Constituição Federal. vo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,

desde que preencha, cumulativamente, as seguintes
§ 2° Os proventos da aposentadoria a ser con- condições:

cedida aos servidores públicos referidos no caput, em I _ sessenta anos de idade, se homem, e cin-
termos integrais ou proporcionais ao tempo de contri- qüenta e cinco anos de idade, se mulher;
buição já exercido até a data de publicação desta 11 _ trinta e cinco anos de contribuição, se ho-
Emenda, bem como as pensões de seus dependen- mem, e trinta anos de contribuição, se mulher-
tes, serão calculados de acordo com a legislação em 111 _ vinte anos de efetivo exercício no serviço
vigor à época em que foram atendidos os requisitos público; e

nela estabelecidos para a concessão desses benefí- IV _ dez anos de efetivo exercício no cargo em
cios ou nas condições da legislação vigente. que se der a aposentadoria.

Art. 4° Os servidores inativos e os pensionistas Parágrafo único. Os proventos das aposentado-
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu- rias concedidas conforme este artigo serão revistos
nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, em na mesma proporçao e na mesma data, sempre que
gozo de benefícios na data de publicação desta se modificar a remuneração dos servidores em ativi-
Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no dade, na forma da lei, observado o disposto no ad. 37,
seu art. 30, contribuirão para o custeio do regime de XI, da Constituição Federal.
que trata o art. 40 da Constituição Federal com per- Art. 8° Observado o disposto no ad. 37, XI, da
centual iguala0 estabélecido para os servidores titu- Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
lares de cargos efetivos. dos servidores públicos titula.res de cargo efetivo e as

Parágrafo único. A contribuição previdenciária a pensões dos seus dependentes pagos pela União,
que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela Estados, Distrito Federal eMunicípios, incluidas suas
dos pr<:>ventos .e das pensões que supere cinqüenta autarquias e fundações, em fruição na data de publi-
por cento do limite máximo estabelecido para os be- cação desta Emenda, bem assim os proventos de
neficios do regime geral de previdência social de que aposentadoria dos servidores e as pensões dos de-
trata o art. 201 da Constituição Federal. pendentes abrangidos pelo art. 3° desta Emenda, se-

Art. 5° O limite máximo para o valor dos benefíci- rão revistos na mesma proporção e na mesma data,
os do regime geral de previdência social de que trata sempre que se modificar a remuneração <;los servido-
o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ res em atividade, sendo também estendidos aos apo-
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a sentados e pensionistasquaisquer benefícios ou van-
partir da data de publicação desta Emenda, ser rea- tagens posteriormente concedidos aos servidores em
justadode forma a preservar, em caráter permanente, atividade, inclusive quando decorrentes da transfor-
seu valor real, atualizado pelos mesmos índices apli- mação ou reclassificação do cargo oufunção em que
cados aos benefícios do regime geral de previdência se deu a aposentaqoriaou que serviu de referência

para a concessão dapensão, na forma da lei.social.
Art. 6° Fica vedada a existência de mais de um

regime próprio de previdência social para os servido
res titulares de cargos efetivos, e de mais de uma uni
dade gestora do respectivo regime em cada ente es
tatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3°, X, da
Constituição Federal.
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representação mensal e da parcela recebida emra
zão de tempo de serviço, aplicando-se como limite,
nos Estados e no Distrito Federal, a remuneração
mensal ou subsidio mensal do Governador no âmbito
do Poder Executivo, dos Deputados Estaduais e Dis
tritais no âmbito do Poder Legislativo e dos Desem
bargadores do Tribunal de Justiça no âmbito do Po
der Judiciário dos Estados, do Ministério Público dos
Estados e da Defensoría Pública dos Estados, fican
do o destes últimos limitado a o~enta e cinco inteiros
e cinco décimos por cento da maior remuneração
mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal a
que se refere este artigo, e, nos Municípios, o do Pre
fe~o, se inferior.

Art. 10. Aplica-se o disposto no ad. 17 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitárias aos
vencimentos, remunerações e subsídios dos ocu
pantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacíonal, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agen
tes políticos e os proventos, pensões ou outra espé
cie remuneratôna percebidos cumutatívamente ou
não, incluídas as vantagens pessoais ou de qual
quer outra natureza.

Art. 11. Revogam-se o inciso IX do § 3° do art.
142 e o § 10 do art. 201 da Constituição Federal, bem
como os arts. 8° e 10 da Emenda Constitucional nO 20,
de 15 de dezembro de 1998.

Art. 12. Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Nel
son Pellegrino, Líder do PT, Roberto Jefferson, lí
der do PTB, Colbert Martins, vice-Líder do PPS, Iná
cio Arruda, Líder do PCdoB, Miguel de Souza
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL, Eunício
Oliveira, Líder do PMDB, Pedro Henry, Líder do PP
-Sarney Filho, PV, Aldo Rebelo, Líder do Governo.

EMENDA AGlUTINATIVA N° 5
(Do Sr. Walter Feldman e Da Sra. Veda Crusius)

Dê-se aos arts. 195 e 201 constantes do art. 1.°
do Substitutivo do Relator. as seguintes redações:

''l\rt. 195 .

§ 9° As contribuições sociais previstas
no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas
e bases de cálculo d-ferenciadas, em razão
da atividade económica, da utilização inten-

siva de mão-de-obra e porte da empresa, e
condição estrutural ou circunstancial do
mercado de trabalho, extensivas àquelas
enunciadas no inciso 11, para atender situa
ções decorrentes de desemprego e trabalho
informal.

Art. 201 .

§ 12. Todo cidadão brasileiro, nato ou
naturalizado, ou cidadão estrangeiro resi
dente no pais, maior de dezesseis anos de
idade, será obrigatoriamente inscrito no re
gime geral de previdência social, através de
registro único, cujo número de inscrição
constituirá documento de identidade e requi
sito para o exercício de qualquer atividade
remunerada, pública ou privada; gozo de be
neficio previdenciário e assistencial; servi
ços de seguridade social ou quaisquer ser
viços prestados pelo Poder Público, caben
do à União, gratuitamente, implementar a
sua realização.

§ 13. O registro único e compulsório
junto à previdência social. constante do §
12, alcançará, automaticamente, todas as
pessoas jurídicas, a partir da sua constitui
ção, para fins de fiscalização e controle.

§ 14. O poder público fica autorizado a
instituir, dentro do regime geral de previdên
cia social, um sistema de contribuições re
duzidas, para atender segurados do merca
do informal de trabalho, mesmo em caso de
d-seniprego, com remuneração mensal
equivalente a um salário mínimo, sob requi
sitos de idade e tempo mínimo de contribui
ção que vierem a ser definidos em lei.

§ 15° Para proporcionar proteção previ
denciária mínima aos segurados do mercado
informal de trabalho, na morte, invalidez, do
ença e idade, poderá o poder público utilizar
dos mecanismos previstos no § 14 ou institu
ir regime especial, paralelo ao regime geral
de previdência social, com rol limitado de be
neficias e contribuições reduzidas:'

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Deputa
do, Veda Crusius, PSDB, Deputado Jutahy Junior,
Líder do PSDB, Deputado Walter Feldman, Vice-Lí
der do PSDB.



"Art.202 ..

1Emenda resultante da fuslo das emendas modificativas nOs
002/03 e 366/03 apresentadas à Comissão Especial.

§ 7° Lei estabelecerá regras gerais para a previ
dência complementar do servidor pública nos termos
do art. 24, XII e respectivos parágrafo, s sem prejuízo
da instituição desse regime, na forma do art. 40."

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Jutahy Junior, Lider do PSDS.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTS 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero justificar meu voto na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
todos os Srs. Deputados que não votaram solicito que
aguardem. Se houver outra votação, automaticamen
te, estará justificada a anterior.

O SR.RONALDO VASCONCELLOS - E se
não houver outra votação, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. será chamado para justificar.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi

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

VExa. a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o PFL.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIADE SÁ (PTS - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero uma informação da Mesa para poder
subsidiarminha questão de ordem. A emenda agluti
nativa, que rec~beo número 4, que VExa. chamou de
emenda substitutiva, já está apresentada à Mesa.
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EMENDA AGLUTINATlVA1 N° 6 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-
(Do Sr. Jutahy Junior - Líder Do Psdb) te, há requerimento sobre a mesa em que o PFL soti-

Inclua-se no art. 1° .substitutivo do Relator § 70 cita a convocação de reunião extraordinária para vo-
a0 art. 202 da Constituição Federal, com a seguinte tarmos o projeto.
redação: O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden-

te, não concluí minha questão de ordem.
O SR.PRESIDENTE (João· Paulo Cunha) 

Qual a questão de ordem de VExa., Deputado Arnal
do Faria de Sá?

O SR. ARNALDO FARIA DE. SÁ - Quero que
VExa. informe se a Emenda Aglutinativa n° 4 já está
apresentada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Já
está apresentada e distribuída.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, esta que recebi deve ser a que a Mesa mandou
distribuir.

Aquestão de ordem que quero apresentar é no
seguinte sentido. Essa emenda aglutinativa tem ma
téria nova que não consta em nenhuma das emendas
apresentadas, nem mesmo do Substitutivo. Essa
emenda aglutinativa só pode prosperar se tiver unani
midade de apoio. Ela tem matéria nova. E chamo a
atenção de V.Exa. para o fato de que o inciso XI do art.
37, de que o art. 1° dessa emenda aglutinativa fala, na
parte final, em subsídios...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, já entendi a essência que
VExa. quer colocar como questão de ordem; ou seja,
havendo matéria nova na emenda substitutiva, have
ria problema em apresentá-Ia agora.

Vou recolher a questão de ordem de VExa. e,
oportunamente, passarapalavra ao Relator, para ve
rificarmos se tem ou não matéria nova. Posteriormen
te, respondo a V.Exa.

O SR. ARN,ALDO FARIA DE SÁ - A questão de
ordem que formulo aVExa. é no sentido de que essa
emenda não pode prosperar.

O SR. PRE~IDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Fariade Sá, já recebi a questão de or
dem deV.Exa. Vou apreciá-Ia e, em breve, darei a res
posta. VExa. pode ficar tranqüilo, porque, antes de
qualquer apreciação desta emenda que está em suas
mãos, teráa resposta sobre sua questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos ~Ieluia,posso dizer que o reque
rimento de V.Exa..está prejudicado, porque está soli
citando uma sessão extraordinária com início às
19h25min, quando ainda estaríamos no tempo desta
sessão.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- Fiz um esforço para inclusão no regime previ-
te, esta termina às 19h15min. denciário das pessoas que não estão abrangidas

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O nesse regime. Ou seja, a propósito do discurso dos 40
Presidente tem a prerrogativa de prorrogar por mais 1 milhões de trabalhadores brasileiros que não contri-
hora. buem para a Previdência, estou aquinhoando essa

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Se V.Exa. parte na proposta.
prorrogar, não há problema. É um aprimoramento do regime próprio dos ser-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Até vidores públicos a introdução de dispositivo que proí-
as 19h16min a Presidência tem a prerrogativa de be terminantemente a terceirização do serviço públi-

co, essa mesma terceirização que vive às portas dasprorrogar a sessão.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ De qualquer delegacias, dos tribunais, sub judice. Portanto, proíbo

que esses contratos de terceirização possam ter con-
jeito, vamos entrar com requerimento. tinuidade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- E mais: estabeleço instrumentos voltados para
putado José Carlos Aleluia, há sobre a mesa requeri- aprimorar a gestão das finanças da previdência públi-
mento de V.Exa. solicitando preferência para a Emen- ca quando introduzo a possibilidade de se negociar
da Substitutiva n° 31. VExa. o mantém? créditos inscritos na dívida ativa previdenciária de

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Mantenho. acordo com regras e restrições a serem estabeleci-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em das em lei ordinária, o estabelecimento de mecanis-

votação o seguinte requerimento de preferência: mos que restrinjam a aplicação da desvinculação de
Senhor Presidente, recursos de seguridade social, o estabelecimento de

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos ampliação, em caráter facultativo, do limite de benefí-
do art. 160, do Regimento Interno, a preferência para cios do Regime Geral da Previdência, a previsão da
votação da Emenda Substitutiva n° 31, de autoria do possibilidade de o segurado do Regime Geral da Pre-
Sr. Dep. Pauderney Avelino. vidência, se assim desejar, contribuir com base em

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi- valor superior ao do limite previsto para os benefícios
na: Pauderney Avelino, Vice-Líder do PFL. do Regime Geral da Previdência (até o valor de

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden- R$4.800).
te, peço a palavra para... Estabeleço ainda que seja optativo o limite da

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ expulsória, ampliado de 70 para 75 anos.
Quem vai encaminhar? Entre outras, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ É o Deputa- tados, estabeleço que seja mantido o contrato que o
Estado brasileiro assinou com o servidor público. Qu

do Pauderney Avelino.
ero que esse contrato, juridicamente perfeito, seja

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica respeitado.

prorrogada a sessão por mais 1 hora para iniciarmos Sras. e Srs. Deputados, por que uma Proposta
o processo de votação. de Emenda Constitucional para trazer a esta Casa a

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - contribuição definida, incluída no PLP n° 9, que o Go-
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pauderney Aveli- verno passado mandou para cá? Por que fazer, Depu-
no, para encaminhar a votação. tado Alceu Collares, uma reforma que faz uma volta

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem em caracol, para que o Governo possa ter a contribui-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe- ção definida dos servidores? O PT - e mostro sua in-
putados, pedi ao Líder do meu partido que encami- coerência - obstruiu por mais de um ano o PLP n° 9
nhasse requerimento de preferência para que este por entender que era danoso ao serviço público. Fez
Plenário pudesse tomar conhecimento daquilo que destaques junto com o PCdoB, com o PSB e com o
considero ser a verdadeira reforma da Previdência PDl, e destacou o art. 4 do mesmo projeto. Esses
Social, e pedi a preferência ao substitutivo do Relator destaques foram para as calendas!
porque, lamentavelmente, só tomamos conhecimento O Governo ficou em uma sinuca de bico. Preci-
agora do relatório. sava da contribuição definida, mas sempre esteve

Mas vou citar os tópicos de que trato na minha contra ela. Por isso, fez toda essa volta. O Deputado
emenda substitutiva global. José Pimentel ficou constrangido com a emenda
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substitutiva - aglutinativa para votar em lugar do que
foi aprovado na Comissão.

Sras. e Srs. Deputados, o PT saiu da sinuca de
bico pela via da emenda constitucional, do substituti
vo, deixando o Relator, o Deputado José Pimentel,
constrangido.

Peço ao Plenário que vote de acordo com meu
substitutivo global.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de preferência para a Emen
da n° 31.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a

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

VExa. a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
responder agora à questão de ordem do Deputado
Arnaldo Faria de Sá. (Pausa.)

S.Exa. está ausente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de preferência do nobre De
putado Eduardo Cunha, no seguinte teor:

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do inciso 11, do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
Destaque para Votação em Separado - DVS da PEC
n° 550, de 2002, apensada à Proposta à Constituição
n° 40, de 2003.(preferência)

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
na: Eduardo Cunha, PP.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contrariamente, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Paulo Rocha.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesar~querimento subscrito por vários Srs. Lí
deres (do Governo, do PMDB, do PCdoB, do PV, do
PPS, do PTB, do PSB, do PL e do PT) solicitando pre-

ferência para a emenda aglutinativa apresentada pe
los nobres Líderes já citados, no seguinte teor:

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados:
Requeremos, nos termos regimentais, preferên

cia para a votação da Emenda Aglutinativa Substituti
va n° 4, apresentada pelos Líderes que compõem a
Base do Governo, dirigida ao substitutivo da Comis
são Especial que examina a PEC n° 40/03.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assi
nam: Aldo Rebelo, Líder do Governo; Eunício Olive
ira, Líder do PMDB; Inácio Arruda, Líder do·PCdoB;
Sarney Filho, PV; Roberto Freire, Líder do PPS; Ro
berto Jefferson, Líder do PTB; Eduardo Campos,
Líder do PSB; Valdemar Costa Neto, Líder do PL; e
Nelsoll Pellegrino, Líder do PI.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Algum Sr.Deputadogóstaria de encaminhar?

O SR. LUIZ SERGIO (PT -RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) '- Sr. Presidente, a bancada do PT
vota "sim".

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) '- Sr. Presidente,
tomaremos conhecimento agora desta emenda aglu
tinativa. Tenho informações de que houve alguns
avanços.

Portanto, somos favoráveis à prioridade da
emenda apresentada sem nos comprometermos com
o mérito, porque, embora avance em muitos aspectos
por pressão das oposições, ainda não atinge o nível
que possa fazer com que nosso voto seja favorável.

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

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, tenho posição diferente da do nobre
Deputado José Carlos Aleluia. Como foi dito, acaba
mos de receber a emenda aglutinativa, e, confesso a
VExa., ainda não tive tempo de ler seu conteúdo.
Como vamos então orientar a bancada sobre matéria
dessa magnitude?

Peço a atenção da Casa, dos Líderes do Gover
no para a votação desta matéria. Não temos conheci
mento do conteúdo. Que ensinamento vamos trans
mitir ao povo brasileiro em matéria que trata sobre
sua vida, sobre o que resta dela e sobre as conse
qüências da morte de um cidadão sobre seus familia
res dependentes, se estamos votando absolutamente
no escuro?
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Peço a compreensão de VExa., Sr. Presidente,
porque vou encaminhar contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Estão prejudicados os seguintes requerimentos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, preferên

cia para a votação da Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 40, de 2003, sobre o Substitutivo a ela apre
sentado pela Comissão Especial (proposta inicial).

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
na: Arlindo Chinaglia, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, preferên

cia para a votação da Emenda Aglutinativa Substituti
va Global n° --, sobre o Substitutivo adotado pela Co
missão Especial; sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nO 40, de 2003 e suas apensadas e de
mais Emendas.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
nam: Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo; e
Arlindo Chinaglia, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito ao Relator que faça exposição ao Plenário das
modificações inseridas na Emenda Aglutinativa n° 4.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Suspendo a sessão por 10 minutos.

(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está reaberta a sessão.
O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,

peço um esclarecimento ao Relator, porque não sei
se houve ou não essa modificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então vamos fazer o contrário. Vamos primeiramente
permitir que o Relator faça uma exposição sobre as
alterações inseridas na Emenda Aglutinativa n° 4.
Posteriormente teremos uma fase para esclarecimen-

to e concederei a palavra a VExa. como primeiro ins
crito.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Pois não, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Pimentel, como Relator, vou conceder a
palavra a VExa. para proferir parecer sobre a Emen
da Aglutinativa n° 4. Para auxiliar o Plenário, VExa.
exponha aos Srs. Deputados sobre as diferenças in
seridas nessa emenda aglutinativa em relação ao pa
recer original aprovado na Comissão.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
permita-me interromper, é uma questão regimental. O
painel não foi aberto, e não há quorum para que o Re
lator leia. Não podemos fazê-lo ao arrepio...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, não estamos em nova
sessão. É só um problema técnico. O painel já vai vol
tar. Esta sessão tem prazo regimental até as
20h16min.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado João Paulo
Cunha, em nome de quem saúdo os demais mem
bros da Mesa; Srs. Líderes; Deputado Roberto Brant,
Presidente da Comissão Especial de Reforma da Pre
vidência, com quem trabalhamos durante quase 6
meses numa Comissão composta por 38 membros ti
tulares e igual número de suplentes em que tivemos
um convívio muito fraterno no campo das idéias. Mui
tas vezes, o debate político foi duro, mas nunca se
abriu mão do respeito à pessoa, principalmente no
campo da construção no Brasil de um sistema previ
denciário que seja mais justo e permita incluir aqueles
que hoje não têm benefício nenhum.

Quero também registrar o trabalho e o apoio que
tivemos da assessoria naquela Comissão, em especi
al dos assessores Flávio Freitas Faria, Osmar Peraz
zo Lannes Júnior, Sandra Cristina Filgueiras de Alme
ida e Cláudia Augusta Ferreira Deud, que nos presta
ram assistência de qualidade, o que dignifica e pro
move os técnicos desta Casa. Como Relator, ressalto
a disponibilidade, a dedicação e a atenção que esses
profissionais têm com os Parlamentares, indepen-
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dentemente de partido político ou de posição na Co- tegravam aquela ComissãoEspecial e desta plenária,
missão, quanto aos relatórios epareceres solicitados. hoje não estaríamos tendo este acúmulo para apre-

A primeira grande preocupação de todos nós, sentar uma redação que não é fruto deste ou daquele
que compúnhamos aquela Comissão Especial, era Parlamentar, mas de uma produção coletiva.
produzir um diagnóstico bastante minucioso da reali- Ternos clareza de que amanhã esses excluídos
dade previdenciária brasileira. No Regime Geral, que também terão seus benefícios previdenciários. Desse
é administrado pelo INSS, há hoje 21,1 milhões de público, 8 milhões e 200 mil são autônomos, traba-
beneficiários, entre aposentados, pensionistas e pes- Iham como eletricistas, encanadores, pequenos arte-
soas assistidas pela Lei Orgânica de Assistência So- sãos, camelôs, entre outras atividades. Esperamos
cial- LOAS. Quero também consignar que tivemos o que esse público amanhã também possa, após este
cuidado de fazer um levantamento minucioso dapre- comando constitucional e sua regulamentação em lei
vidência complementar, que no.Brasil iniciou-se. em infracohstitucional, ter benefícios previdenciários.
1904 - durante esse período, houve toda uma atuali- Há também 1 milhão, 780 mil trabalhadoras do-
zação. Fizemos um levantamento detalhado da reali- mésticas dentro dos nossos lares. Com as atuais re-
dade da previdência nos Municípios, nos Est(idos e gras, sua contribuição é em torno de 20% sobre a re-
também no âmbito da União. Ao término de todos es- muneração bruta mensal, e elas não têm qualquer be-
ses estudos e levantamentos, foi possível aprovar, na nefícioprevidenciário. Estamos. recomendando que,
Comissão Especial, relatório que é fruto de uma na legislação infraconstitucional, haja uma contribui-
construção coletiva a partir desses dados. ção diferenciada, pará que essas trabalhadoras tam-

Hoje, estamos .. produzindo e recebendo como bém possam amanhã ter seu benefício.
proposta uma emenda. global. aglutinativa, fruto dos Temos 7 milhÕes e 600 mil trabalhadores dentro
vários entendimentos que foram fei~os com os Pode- das nossas empresas sem direitos trabalhistas e pre-
res da República - o Legislativo, o Judiciário e o Exe- videnci~rios, porque hoje o ernpreehdedor que opta
cutivo -, os 26 Estados-membros,as v~rias entida- pela geração detrab13Iho, que prio~iza a geração de
des representativai; da sociedade,a.s centrais sindi- empregos contribui com 20% da sua folha bruta para
cais, as entidades dos servidores públicos, os nossos a Previdência.e l11ais üm percentualpara o seguro de
MuniCÍpios. acidente do trabalho, totaHzando, em média, 22%.

Essa emenda aglutinativa, que resgata, em Na reforma tributária,existe.a recomendação de
grande parte,. o substitutivo. aprovado na Comissão desonerar a folha de pagamentos, a fim de reduzir o
Especial, deixa muito clara a necessidade de incluir custo para a empre~. ASi;im,no diacie amanhã, o
no art. 201 da Constituição procedimento que permita empreendedor que op~êlrpelageraçãod.e trabalho na
aosmais.pobrep, àqueles que hoje não têm nenhum sua empresa terá a mesma competitividade que tem
benefício. previdenciário, através de um sistema de hoje aquele que opta pela autpmaçãobancária, e te-
contribuição. diferenciada, também receber benefíci- remos a contribuição de toda a sociedade para subsi-
os. EX13tamel]tepor isso, por ~m conjunto de emen- diar esse sistema.
das é:lpresentadasna Comissão Especial, por parti- A Comissão Especial também foi unânime em
dos da Oposição ou da.b(ise do Governo, e contribui- recomendar a manutenção da aposentadoriaespeci-
ções em13udiênçias públicas, êl emenda aglutinativa, aI para o agricultor familiar, para o pescador artesanal
no§ 12. do a~.. 201, tr~ um comando constitucional e para o extrativistacorno meio detransférir renda da
para. que aquelas. Pespoaspossam contribuir com cidade para o campo e, prinçipalmente, aumentar o
percentual e período de carência diferenciados, a fim pacto de solidarieciade que existe ~ntre as gerações:
de que posparn receber todAS AS benefícios assegu- a que hoje estáno mercad() de trabalhocontribui para
rados.p~lé:l Previdência geral.brasileira, após determi- que aquelaquE'j ..estáaposentadae.é pensionista pos-
nadoperíodo,i~depende.~t~m~nte das regras gerais sa receber seus benefícios.
exigidas para as. aposentadorias por tempo de contri- No Regime Geral,estamos aumentando o teto
buição. de 1.869 reais para 2.400 reais. É verdade que as cen-

Esse é um grande·avanço, pois temos hoje 40 trais sindicais propunham um teto maior,mas no deba-
milhões e 700 mil pessoas que fazem parte da popu- te que ..fizemos na Comissão compreendemos que
laç?oeconomicamente ativa e não têm benefício pre- esse valor,equivale~te a 10. salários mínimos, era o
videndárioalgum. mais acons?lháv~1. Naproporçãoern que se elevam os

Se ~ãofosse a s~nsibilidade de vários entes do benefíciosdo Regime .<fetal e. çonsider13ndo que a con-
pacto federativo, em especial dos Deputados que in - tribuição do empregador é de 2 vezes a contribuição
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do empregado sobre a folha bruta, a receita auferida portantes para nossos Municípios e Estados e para a
com o aumento desse teto não corresponderia aos be- União. Sabemos que a qualidade do serviço público
nefíciosassegurados. E teríamos ainda um benefício depende também da qualificação, da remuneração e
indireto: a transferência de riqueza dos mais abasta- dos benefícios que o Estado e a sociedade necessi-
dos para os mais pobres. Exatamente por isso, a Co- tam garantir para o serviço público municipal, estadu-
missão resolveu manter os 2.400 reais. ai e federal.

Sobre o seguro de acidente do trabalho, por ori- Nesse aspecto, para todos aqueles que já são
entação das centrais sindicais, dentro de uma política aposentados ou pensionistas, estamos mantendo a
de combate às atividades que provocam acidente do paridade, nos termos de decisão do Supremo Tribu-
trabalho; que possa no dia de amanhã diminuir aque- nal Federal. No caso concreto da União, temos 952
las atividades que são insalubres e periculosas, esta- mil aposentados e pensionistas. Os arts. 8° do substi-
mos tornando exclusivamente público esse seguro. tutivo e 8° da emenda aglutinativa determinam que a
Para que possamos ter essas políticas públicas e com paridade está garantida, no mais amplo conceito do
isso atender ao pedido das 4 centrais sindicais que Supremo Tribunal Federal, para que não paire qual-
estiveram naquela Comissão. quer dúvida sobre essa particularidade.

Também estamos mantendo todas as regras de Aos 102 mil servidores públicos federais que já
aposentadoria aprovadas nesta Casa em 1998, no preencheram as condições de se aposentar, nos ter-
que diz respeito ao Regime Geral, que é resultante da mos da Emenda n° 20, de 1998, a emenda aglutinati-
Emenda Constitucional n° 20. Portanto, as regras de va está garantindo o direito de se aposentarem com
aposentadoria por tempo de contribuição do Regime as atuais regras, a qualquer época, mantendo inte-
Geral mantêm 30 anos de contribuição para a mulher gralidade e paridade, nos exatos termos das decisões
e 35 anos de contribuição para o homem, indepen- do Supremo Tribunal Federal. Está no art. 3° e no art.
dentemente da idade. 8° da emenda aglutinativa. Isso também é estendido

Na aposentadoria especial dos trabalhadores aos Estádos e Municípios.
da educação básica, que envolve os ensinos infantil, Para os 750 mil servidores públicos que estão
fundamental e médio, estamos mantendo uma dife- em atividade e que ainda não preencheram as condi-
renciação de 5 anos, como já previa a Emenda Cons- ções de aposentadoria, nos termos da Emenda nO 20,
titucional n° 20. Portanto, toda educadora dos ensinos a PEC n° 40 propunha o fim da paridade, o fim da inte-
infantil, fundamental e médio se aposentará aos 25 gralidade e o cálculo da aposentaria pela média. No
anos de contribuição e todo educador dessa faixa se debate da Comissão Especial, no conjunto de emen-
aposentará aos 30 anos de contribuição. das apresentadas, independentemente de partido po-

Estamos mantendo também o diferencial de 5 lítico, seja da base do Governo, seja da Oposição, o
anos para aposentadoria por idade para a mulhertraba- item da integralidade era comum a todos os que parti-
Ihadora rural e para o homem trabalhador rural, com cipavam. Exatamente pela decisão da Comissão
uma contribuição diferenciada, que será feita sobre a Especial e, em seguida, pelo debate travado na cons-
comercialização da sua produção, com um subsídio trução da emenda aglutinativa, estamos assegurando
muito forte de toda a sociedade nessa atividade funda- a integralidade nos termos da remuneração bruta do
mental da nossa economia. Exatamente por isso, no servidor público no mês da sua aposentadoria, por-
Regime Geral, a unidade naquela Comissão era muito tanto, no seu sentido amplo. (Palmas.) Essa é a reda-
forte. Espero que o espírito que conduziu o debate rela- ção da emenda aglutinativa, no art. 7°.
tivo ao Regime Geral aqui se repita, até porque todos te- Quanto à paridade, para os 750 mil, ela está
mos clareza do que implica a previdência pública brasi- mantida, nos termos de lei infraconstitucional. O obje-
leira, que é o principal instrumento de transferência de tivo desse comando é excluir as verbas de caráter in-
riqueza de toda a sociedade para os mais pobres e o denizatório. O Supremo Tribunal Federal já havia ne-
principal instrumento de inclusão social que o Brasil im- gado acolhimento na paridade das verbas de caráter
plementou nos últimos tempos. indenizatório, mas, em algumas instâncias da Justiça

Estamos fortalecendo o sistema de repartição. Estadual, havia decisões que incorporavam as verbas
A emenda aglutinativa aqui apresentada mantém to- de caráter indenizatório nesse item. Queremos disci-
dos esses princípios, todos esses conceitos e toda a plinar essas verbas de caráter indenizatório em regra
produção da nossa Comissão. própria. (Parágrafo único do art. 7°.)

Vamos agora discutir o regime próprio, que diz Na construção do processo de transição previs-
respeito a 6% dos trabalhadores brasileiros, muito im- to, a PEG n° 40 garantia abono a todos aqueles que já
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Emenda Aglutinativa Global ao Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta
de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.
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(Do Poder Executivo)
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preencheram as condições de aposentadoria durante Tivemos durante todo esse período a presença
o período em que ficassem em atividade até a apo- muito forte dos Parlamentares que acompanham a
sentadoria compulsória, que é mantida aos 70 anos. Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Fede-

Na Comissão Especial, foi proposto que se en- ral, a Polícia Rodoviária e a Polícia Civil. A emenda
contrasse uma situação que estimulasse aqueles que aglutinativa acolhe esse tratamento, e lei própria dis-
preenchessem as condições da aposentadoria, nos ciplinará essa matéria.
termos da Emenda n° 20, para que continuassem tra- Para concluir, Sr. Presidente, o Relator está aco-
balhando, para garantir sua integralidade. A constru- Ihendo, na sua globalidade, a emenda aglutinativa
ção feita foi a extensão do abono, nos termos da con- aqui apresentada, por entender que ela consolida
tribuição em atividade, para que continuem trabalhan- uma série de avanços que o substitutivo global na Co-
do. Nesse período, no caso da União, representará missão não contemplava.
um ganho. de. 11 % para todos os servidores que pre- E sobre o subteto para a União, já havíamos de-
encherem as condições de aposentadoria nos termos finido, desde a origem da PEC, que o teto para os ser-
da Emenda n° 20. vidores - do Executivo, do Legislativo, do Judiciário

Também tivemos um debate sobre pensão. A PEC ou das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia
n° 40 propôs para os servidores do regime próprio mu- Rodoviária, enfim, para todos os servidores da União
nicipal, estadual e da União que a pensão seria de até -, é de até R$ 17.343,00.
70%, sem qualquer proteção aos salários menores. Na Tínhamos uma pendência sobre o subteto nos
construção feita com a participação dos Poderes Exe- Estados. A PEC propunha inicialmente que o teto se-
cutivo, Legislativo e Judiciário, dos Estados-membros, ria a remuneração dos Governadores. A Comissão de
dos Municípios, das centrais sindicais, em especial da Constituição e Justiça, na sua emenda saneadora,
Central Única dos Trabalhadores, precisávamos cons- teve a clareza de que isso era inconstitucional. Vincu-
truir um.sistema que protegesse as menores pensões. lou ao Supremo Tribunal Federal, num percentual so-
Nesse aspecto, os partidos da Oposição e da Situação bre o qual não houve acordo.
propuseram que a pensão fosse integral até 2.400 reais, A Comissão Especial enfrentou esse debate, e a
para manter paridade, isonomia de tratamento com o emenda aglutinativa constrói uma saída que é constituci-
Regime GeraL Naemenda aglutinativa aqui apresenta- onal e que assegura 85,5% da remuneração do Supre-
da, o Relator estí3- de acordo em que a pensão seja inte- mo Tribunal Federal.·Nesse aspecto, é bom registrar que
gral até b valor de 2.400reais. Noventa e quatro por cen- essa será uma·medida moralizadora, porque permitirá
to dos servidores públicos das Regiões Norte e Nordes- aos Poderes, nos Estados, aplicar o abate-teto, e aquela
te, servidores em atividade ou aposentados, têm remu- matéria a que assistimos ontem, no sentido de que tería-
neração bruta de até 20400 reais. Nos Estados-mem- mos essa dificuldade, está resolvida.
bros das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 90% Portanto, Sr. Presidente, o parecer deste Relator é
deles têm remuneração bruta de ate.2.400 reais. Nos 3 pelo acolhimento daémenda aglutinativa da Comissão
Poderes da República, Executivo Legislativo e Judiciá- Especial apresentada àProposta de Emenda à Consti-
rio, 74% dos servidores em atividade e dos aposenta- tuição n° 40, de 2003, nos termos ali consignados.
dos têm remuneração de até 2.400 reais. Portanto, esta Muito obrigado. (Palmas.)
formulação garante para estes casos a integralidade da
pensão, e háum acréscimo de 50%para o que exceder
esse valor.

Para contribuir com o debate, a assessoria elabo
rou uma planilha que nos permite uma visualização. Por
exemplo, no caso de quem hoje recebe aposentadoria
de 6 mil reais, a pensão será de 3.950 reais. Portanto,
protegemos as menores pensões, acolhemos a ampla
maioria dos Municípios e dos Estados-membros. No
caso da União, 74% terão a integralidade.

No que diz respeito às Forças Armadas - Exér
cito, Marinha e Aeronáutica -, desde janeiro de 2001
contribuem com 7,5% sobre aposentadorias e pen
sões. E ali, em lei própria, essa matéria também será
observada;
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I - Relatório

A presente Emenda Aglutinativa Global difere
do Substitutivo da Comissão Especial nos aspectos a
seguir mencionados.

1. No art. 10 do Substitutivo, modifica a
redação dada ao:

1.1 - art. 37, XI, da Constituição Fede
ral, para incluir, ao final do dispositivo, a ex
pressão "Idas Estados" da seguinte forma:
"...do Poder Judiciário dos Estados, do Mi
nistério Público dos Estados e da Defenso
ria Pública dos Estados... ", bem como para
substituir a expressão' a setenta e cinco por
cento .." pela expressão: "... a oitenta e cin
co inteiros e cinco décimos por cento... ";

1.2 - art. 40, § 7°, da Constituição Fe
deral, para fixar o valor da pensão por morte
em 100% dos proventos até o teto de bene
fícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, acrescido de 50% da
parcela que exceda a este limite;

1.3 - art. 40, § 15, da Constituição Fe
deral, para prever regime complementar de
natureza pública, destinado a atender aos
servidores titulares de cargo efetivo, com
plano de benefícios exclusivamente na mo
dalidade contribuição definida;

1.4 - art. 40, § 18, da Constituição Fe
deral, para definir a alíquota de contribuição
que incidirá sobre proventos de aposentado
rias e pensões;

1.3 - art. 42, § 2°, da Constituição ao
Federal, para permitir que lei específica dis
ponha sobre as pensões dos dependentes
dos membros das Polícias Militares e Cor
nos de Bombeiros Militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;

1.4 - art. 201 , da Constituição Federal,
para incluir § 12, prevendo sistema especial
de inclusão previdenciária para atender aos
trabalhadores de baixa renda, garantin
do-lhes acesso a benefícios no valor de um
salário mínimo.

2. No art. 4° do Substitutivo, a Emenda Agluti
nativa Global altera a redação do parágrafo único,
estabelecendo como limite de isenção da contribui
ção dos inativos e pensionistas 50% do teto de be
nefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201.

3. No art. 7°, caput, do Substitutivo à PEC n° 40,
de 2003, a Emenda Aglutinativa Global substitui a ex
pressão "... calculados com base na remuneração do
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, ... pela
expressão .que corresponderão à totalidade da remu
neração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei...

4. No art. 9° do Substitutivo à PEC n° 40, de
2003, a Emenda Aglutinativa Global, tal como na re
dação dada ao art. 37, XI, da Constituição Federal, in
clui a expressão "dos Estados" da seguinte forma: "do
Poder Judiciário dos Estados, do Ministério Público
dos Estados e da Defensoria Pública dos Estados..." e
substitui a expressão: ".. a setenta e cinco por cento ..
constante da parte final do dispositivo, pela expres-
são: " a oitenta e cinco inteiros e cinco décimos por
cento ". Adicionalmente, para tomar auto-aplicável o
dispositivo, a Emenda substitui o termo "subsídio"
pela expressão "maior remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal a que se refere este artigo".

Outras modificações realizadas no texto do
Substitutivo da Comissão Especial pela Emenda
Aglutinativa Global visaram essencialmente o seu
aperfeiçoamento formal. Como exemplo de maior ex
pressão cumpre ressaltar a nova redação dada ao art.
2° do Substitutivo e a conseqüente revogação do art.
8° da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezem
bro de 1998, que não alteraram o mérito da proposi
ção, conferindo simplesmente maior precisão ao dis
positivo mencionado.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Emenda Aglutinativa Global em apreciação in
sere necessários aperfeiçoamentos ao Substitutivo
da Comissão Especial, refletindo a síntese de um in
tenso e profícuo debate com os diferentes segmentos
da sociedade e suas representações políticas.

Os avanços trazidos pela presente Emenda ex
pressam-se na maior precisão e clareza que confere
aos dispositivos, podendo-se citar como exemplos:

1) a Redefinição dos subtetos esta
duais;

2) a fixação do valor da pensão por
morte dos dependentes dos servidores;

3) o estabelecimento de alíquota de
contribuição para os novos servidores inati
vos;

4) a redefinição do limite de isenção da
contribuição dos atuais inativos e pensionistas;
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5) a previsão de lei especifica para dis
por sobre as pensões dos dependentes dos
membros das Polícias Militares e Cornos de
Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios; e

6) a garantia da integralidade da remu
neração na determinação dos proventos dos
atuais servidores públicos.

Outra importante inovação da Emenda em
questão, e que exprime o desejo de muitas emen
das apresentadas na Comissão Especial, refere-se
à inserção de dispositivo no art 201 da Constituição
Federal, prevendo sistema especial de inclusão pre
videnciária para atender aos trabalhadores de baixa
renda, assegurando-lhes acesso a benefícios de um
salário mínimo.

Segundo estimativas realizadas pelo Ministério
da Previdência Social, com base nos- dados da Pes
quisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD,
2001, existem 4(),6 milhões de trabalhadores brasilei
ros que não estão cobertos por qualquer regime de
previdência social, o que representa 57,7% da popu
lação ocupada total. Desses 40,6 milhões, 18,7 mi
lhões depessoas possuem rendimento mensal acima
de um salário mínimo e podem ser considerados
como economicamente capazes de contribuir e ter,
em contrapartida, direito a benefícios, desde que se
jam irnplementadas algumas medidas de estímulo a
sua adesão ao regime geral de previdência social.

O desafio a ser enfrentado consiste em estabe
lecer regras especiais para estimular a adesão dos
trabalhadores por conta própria aOS planos previden
ciários, que, conforme lei, pode ocorrer mediante a re
dução da alíquota de contribuição, bem como da ca
rência pa.ra a aposentadoriaporidade, quandose tra
tar de benefício de valor iguala0 do salário mínimo.

A presente ErnendaA~lutinativaGlobal procura,
portanto, criar as condiç{')es necessárias para que a
lei possa definir regras especiais que contemplem as
específicassityações qy"lOtO à inserção desses tra
balhadores no mercado de trabalho e na Previdência
Social.

Mais uma inovação da Emenda Aglutinativa
Global, e que também busca sintetizar o objetivo de
várias emendas apresentadas n~Comissão Especi"
ai, diz respeito à previsão de instituição de regime
complementar de natureza.pública, condicionada, po
rém, à oferta de planos de benefício exclusivamente
na modalidade contribuição definida.

As demais modificações que a Emenda Agluti
nativa Global introduz ao texto do Substitutivo da Co-

missão Especial alcançam tão-somente aspectos for
mais e, sem dúvida, contribuem para o aperfeiçoa
mento da redação em atendimento a boa técnica le
gislativa.

Ante todo o exposto, somos pela aprovação da
presente Emenda Aglutinativa Global ao Substitutivo
da Comissão EspeCial apresentado à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sàla das Sessões, 5 de Agosto de 2003. Depu
tado José Pimentel, Relator.

Durante o discurso do Sr. José Pimen
tel, assumem sucessivamente a Presidência
os Srs. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presiden
te e João Paulo Cunha, Presidente.

o SR. RICARDO BARROS - - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BARROS (PP - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para urna questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo FariadeSá, peço a V.Exa. tolerância,
porque o. Deputado Carlos Sampaio tinha pedido um
esclarecimento. Eu disse que, assim que o Relator
terminasse... Qu melhor, tem V.Exa. a palavra.

o.SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, questão de ordem tem precedência. A questão
de ordem que eu já houvera previamente apresenta
do a V.Exa., o Relator agora a confirma. S.Exa. consi
dera como sendo deleotexto da emenda aglutinativa,
e esse texto tem matériaque não consta de nenhuma
emenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Qual é o texto, Deputado?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - São várias as
situações, mas uma delas, referente ao limite de "oi
tenta e cinco inteiros e cinco décimos por cento", não
está em nenhuma emenda.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, responderei a V.Exa. Na
verdade, as Ernendasnos 18, 69, 12ge 313 fazem re
missãOao art. 93, inciso V, da Constituição, que trata
exatamente do parâmetro de remuneração para os
magistrados.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS36582 Quarta-feira 6

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden
te, mas não tem esse percentual. É 90,25%. É matéria
nova.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, não é, Deputado. Deputado Arnaldo Faria de Sá,
V Exa é muito inteligente e sabe fazer contas com ra
pidez. VExa. perceberá o que diz o art. 93, inciso V, da
Constituição:

"Art. 93 .
V - o subsídio dos Ministros dos Tribu

nais Superiores corresponderá a noventa e
cinco por cento do subsídio mensal fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral e os subsídios dos demais magistrados
serão fixados em lei e escalonados, em nível
federal e estadual, conforme as respectivas
categorias da estrutura judiciária nacional,
não podendo a diferença entre uma e outra
ser superior a dez por cento ou inferior a cin
co por cento, nem exceder a noventa e cinco
por cento do subsídio mensal..:'

É evidente que o Relator optou por colocar por
extenso aquilo que está escrito na Constituição.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, VExa está interpretando, mas a emenda aglutina
tiva é clara.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, a
questão de ordem está resolvida.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, desculpe-me, mas não
interpretei nada, fiz uma leitura literal.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Dê licença,
Deputado Paulo Delgado, deixe de ser chato. Fique
na sua. Fique quieto. Deixe-me falar. Eu estou com a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, um minutinho. A questão
de ordem de VExa referente a este ponto está supe
rada. Está decidido. VExa. tem outra questão de or
dem?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa decide, e respeito a decisão de VExa., apesar
de não concordar com ela.

Portanto, recorro à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, porque VExa. está interpretan
do a Constituição, e a emenda aglutinativa tem de ser
clara, tem de pegar texto de parte de emenda, ou par
te de relatório, e isso não está em lugar nenhum.

Recorro, respeitosamente, da decisãode VExa.

Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, desculpe-me. VExa. tem
todo o direito de recorrer. Fui claro, é literal na Consti
tuição, está escrito.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, a emenda aglutinativa, é claro, tem de pegar texto
de emenda ou de relatório. VExa. usa de uma inter
pretação para salvar o Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. é uma pessoa muito observadora.

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

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

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é um
esclarecimento que peço ao Relator. Esclareço a
VExa. que conversei com o Vice-Líder Deputado Pro
fessor Luizinho, que concorda com a ponderação que
vou fazer. Eu ainda não vi ninguém discutir este as
sunto.

O art. 3° é claro ao dizer:

'~rt. 30. É assegurada a concessão, a
qualquer tempo, de aposentadoria aos servi
dores públicos titulares de cargos efetivos... "

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Onde está, Deputado Carlos Sampaio?

O SRCARLOS SAMPAIO -Art. 3° da PEC n° 40:

'~rt. 30. É assegurada a concessão, a
qualquer tempo, de aposentadoria aos ser
vidores públicos titulares de cargos efeti
vos..."

A todo momento que o Relator se refere a esse
artigo, ele diz: "Estou reproduzindo a Emenda Consti
tucional nO 20".

A Emenda Constitucional n° 20 fala em "servido
res públicos ", e não em "titulares de cargos efetivos".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A in
dagação de VExa. é procedente. Há uma resposta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Pimentel, tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, assiste ao nobre Deputa
do razão no tema que levanta. Efetivamente, a Emen
da n° 20, ao tratar dessa matéria, trazia a seguinte re
dação:

"É assegurada a concessão de apo
sentadoria (. ..) a qualquer tempo, aos servi
dores públicos..."

----- - ---~~---~-~--------------- --~~- - --~~~---- ---- - "
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Como a Emenda n° 20 também tratava
do Regime Geral na época, com a preocu
pação de que aqui envolvesse apenas os
servidores concursados de carreira,dei
essa redação. No entanto, quero registrar
que, até 1988, grande parte dos servidores
púbJicoseram celetistas e não tinham carre
ira. Somente na metade da década de 90,
quando a União instituiu seu plano de car
gos e carreira, é que os Estados iniciaram
os seus planos de cargos e carreira. E com
muita sabedoria, esta Casa, ao redigir a
Emenda n° 20, não fez referência a titulares
de cargos efetivos. Estou, então, acolhendo
e suprimindo do art. 3° a expressão "titula
res de cargos efetivos".

Lerei o texto, para facilitar na condução. O art.
3° ficou com a seguinte redação:

':Art. 3° É assegurada a concessão, a
qualquer tempo, de aposentadoria aos ser
vidores públicos, bem como pensão aos
seus dependentes que, até a data de publi
cação desta emenda, tenham cumprido to
dos os requisitos para obtenção desses be
nefícios com base nos critérios da legisla
ção então vigente".

Sr. Presidente, registro que existe emenda
apresentada à PEC n° 40 sobre essa matéria. Estou
também acolhendo aquela emenda.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,
agradeço os esclarecimentos e cumprimento o Rela
tor pela sensibilidade de acolher a modificação, que
evita se pratique grande injustiça com todos os pro
fessores universitários que ingressaram no serviço
público antes de 1985.

Muito obrigado.
A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoS - SA. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
cheguei ao plenário neste momento. Talvez VExa. já
tenha respondido ao que vou perguntar, mas peço um
esclarecimento ao nobre Relator acerca da aposenta
doria especial dos professores do ensinos básico e
das diferenças entre o Regime Geral e o regime pró
prio dos servidores. Ontem, em reunião com os servi
dores, o nobre Relator falou em 25 anos, sem limite

de idade, para o Regime Geral e 25, com limite de ida
de, para os professores servidores públicos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, no que diz respeito ao
Regime Geral, quanto à aposentadoria dos trabalha
dores em educação básica - ensinos infantil, funda
mentaI e médio -, à professora é garantida aposen
tadoria após 25 anos de contribuição e ao professor,
após 30 anos de contribuição, independentemente de
idade. A todos os educadores da iniciativa privada e a
ampla maioria dos educadores dos Municípios. Dos
5.567 Municípios, apenas 2.140 constituíram regime
próprio e estão excluídos.

No que diz respeito ao regime próprio, para os
futuros servidores, o§ 5° do art. 40, que está mantido,
determina a diminuição de 5 anos em relação aos de
mais servidores. A servidora se aposenta aos 55 anos
e o sentidor aos 60 anos. Cinco anos de diferença sig
nifica 50 anosparaa professora e 55 anos para o pro
fessor. Da mesma forma, demos uma redação ao art.
2° da emenda aglutinativapara que todos os profes
sores e professoras que estão em atividade também
tenham o mesmo tratamento.

Vou ler, Sr. Presidente, abusando um pouco da
sua boa vontade, para que não paire nenhuma dúvida
sobre isso. Trata-se do § 4° do art. 2° da emenda aglu
tinativa.

"O professor, servidor da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas au
tarquias e fundações, que, até a data de publicação
da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo
efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na
forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço
exercido até a publicação daquela emenda contado
com o acréscimo de dezessete por cento, se homem,
e de vinte e cinco por cento, se mulher, desde que se
aposente, .exclusivamente, com tempo de efetivo
exercício nas funções de magistério, observado o dis
posto no § 1°" - que remete ao § 5° do art. 40.

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

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

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o tem
po da sessão está encerrado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Estou observando, Deputado Paulo Delgado.



APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS.:

Autor
Proposição
Ementa
MILTON CARDIAS e outros PEC nO 124/2003

Dá nova redação ao inciso I do art. 19 da Constituição
Federal, excluindo a subvenção dos cultos religiosos
ou das igrejas das vedações a que se sujeitam a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

MILTON CAROlAS e outros PEC nO 125/2003
Dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 7 ° da Consti
tuição Federal, a fim de permitir o trabalho a partir de
quatorze anos para o caso de o adolescente necessi
tar custear seus estudos.

MARIA DO ROSÁRIO PL n° 1.620/2003 - Dis
põe sobre os critérios de seleção e admissão em uni
versidades públicas federais e dá outras providências.

SARAIVA FELIPE REQ n° 1.031/2003 - Reque
rimento de Sessão Solene em homenagem póstuma
ao Ex-Deputado Sérgio Arouca.

ANGELA GUADAGNIN PL nO 1.615/2003 - Alte
ra a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências, para incluir o empregado
doméstico em benefícios da Previdência Social.

MAX ROSENMANN INC n° 774/2003 - Sugere
ao Senhor Ministro de Estado da Educação a inclu
são do ensino prático da língua portuguesa nas dire
trizes curriculares nacionais dos cursos superiores de
graduação.

RONALDO VASCONCELLOS PL n° 1.616/2003
- Dispõe sobre condições a serem observadas na im
plantação de infra-estrutura turística por micro e pe
quenas empresas financiadas por recursos públicos
federais

36584 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, qual diz exatamente o que traz a emenda aglutinativa.
peço a palavra para uma questão de ordem. Está bem?

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem A SRA. LAURA CARNEIRO - Emenda agluti-
VExa. a palavra. nativa.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Ques- Obrigada, Sr. Presidente, vou verificar.
tão de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
dente, Sr. Relator, a emenda aglutinativa deve conter há mais tempo regimental.
expressões de várias emendas apresentadas. Isto é Esta sessão extraordinária iria até às 20h16min,
uma emenda aglutinativa, a união de expressões de mas como foi suspensa por 12 minutos, acrescentei
diversas emendas. esses minutos, e chegamos às 20h28min.

Gostaria de saber de VExa. em que emenda O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
está a expressão que hoje consta do § 15° do art. 40, Apresentação de proposições.
"que oferecerão aos respectivos participantes planos Os Senhores Deputados que tenham proposi-
de benefícios somente na modalidade de contribui- ções a apresentar queiram fazê-lo.
ção definida". A expressão "contribuição definida"
está em que emenda? Essa matéria só poderá ser vo
tada houver unanimidade. Como sou contra, essa ex
pressão não pode ser votada.

A SRA. JANDlRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra para solicitar um esclarecimento do
Relator.

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

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoS-RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputado José Pi
mentel, quando se discute uma brecha constitucional
para inclusão no sistema, nossa permanente batalha,
diz-se que nenhum benefício poderá ser maior do que
1 salário mínimo.

A pergunta que faço, em função do futuro, é a
seguinte: uma trabalhadora ou um trabalhador, sob
condição de segurado especial, entra no sistema com
contribuição diferenciada. Depois de 10 anos de con
tribuição' ele melhora um pouco e quer aumentar sua
contribuição.

Gostaria de saber se o trabalhador ou a traba
lhadora pode melhorar sua contribuição e, se puder,
como ficará ao final. Por exemplo, no caso de licen
ça-maternidade, uma pessoa que, depois de algum
tempo, melhorou sua contribuição não poderá ter um
benefício maior do que 1 salário mínimo? É isso? Só
para que fique claro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está bem, nobre Deputada Jandira Feghali.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de o nobre Deputado José Pimentel dar o es
clarecimento à nobre Deputada Jandira Feghali, per
gunto a V.Exa., nobre Deputada Laura Carneiro, se
poderia buscar a Emenda n° 246, de autoria do nobre
Deputado Gilberto Kassab, da bancada de V. Exa., a

--_ .. ~--~-_.-
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ALOYSIO NUNES FERREIRA REO n°
1.032/2003 - Requer a retirada do Recurso n° 31, de
25 de junho de 2003, interposto contra indeferimento
de Questão de Ordem levantada na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação.

VANESSA GRAZZIOTIN PL na 1.617/2003 
Dispõe sobre a criação de selo comemorativo doscin
qüenta anos da implantação do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia - INPA.

MAURO PASSOS PL na 1.618/2003 - Regula
menta a distribuição dos recursos financeiros prove
nientes da compensação financeira pela exploração
de petróleo ou gás natural na plataforma continental.

EDSON DUARTE RIC n° 656/2003 - Solicita in
formações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia,
Roberto Amaral, sobre reunião da CTNBio.

EDSON DUARTE PL n° 1.619/2003 - Classifica
o resíduo proveniente daatividade de mineração e in
dustrialização do amianto ou asbesto e dos produtos
que o contenham, inclusive como contaminante,
como sendo Classe I ou "Resíduo industrial perigoso"
para fins de sua destinação final.

LEONARDO MATTOS REQ na 1.033/2003 
Requer a convocação de sessão solene da Câmara
dos DepUtados para o di~ 02 de outubro, às 10:00 ho
ras, a fim de recepdonarmosem plenário idosos de
preemi~~ncia nadonale repre~entantessignificativos
do movimento de defesa dos direitos aos idosos e so
ciedade Civil organizada para comemoração do Dia
do Idoso.

EDUARDO CAMPOS RIC n° 657/2003 - Solici
ta ao Ministério da Previdência Social para que este,
após consulta à Secretaria de Previdência Comple
mentar, disponibilize a relação dos beneficiários do
Instituto de Previdência dos Congressistas.

VANDER LOUBET PL n° 1.621/2003 - Altera a
Lei n.o 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos Cons
titucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e
do Centro-Oeste.

ALMEIDA DE JESUS PL na 1.622/2003 - Dis
põe sobre aregulamentação das propagandas de te
levisão, proibindo a exibição de cenas que estimulem
o abuso e a liberdade da sexuaJidade no horário das
cinco horas e vinte e quatro horas.

MOACIR MICHELETTO PL na 1.623/2003 
Institui o Dia Nacional da Câmara Júnior.

SELMA SCHONS PL n° 1.624/2003 - Dispõe
que na distribuição de compras para a alimentação
escolar, entre 20 e 40% do valor seja destinado a fru
tas, leite e seus derivados.

JOSÉ ROBERTO ARRUDA REQ n° 1.035/2003
- Requer a convocação de Sessão Solene da Câma
ra dos Deputados a realizar-se no mês de setembro
de 2003, em homenagem ao ex-Deputado João Her
culino.

JAIME MARTINS PL n° 1.625/2003 - Estabele
ce o direito ao mutuário do Sistema Financeiro da Ha
bitação de ter abatido de suas prestações da casa
própria o valor correspondente ao reajuste do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço relativo aos planos
"Verão" e "Collor I".

EDUARDO PAES RIC n° 658/2003 - Solicita in
formações ao Sr. Ministro da Defesa a respeito de
suas ações concernentes a decisão do Presidente da
Infraero na escolha do Projeto Arquitetônico para o
novo terminal do Aeroporto Santos Dumont.

EDUARDO PAESINCn° 775/2003 - Sugere ao
Senhor Ministro da Educação a construção de uma
unidade do Colégio Pedro 11 na Barra da Tijuca ou Ja
carepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, estado do
Rio de Janeiro.

SANDES JÚNIOR PL n° 1.626/2003 - Altera a
Lei n° 6.454, de 24 de outubro de 1977, que "dispõe
sobre a denominação de logradouros, obras, serviços
e monumentos públicos, e dá outras providêndas.

FEU ROSA PL n° 1.627/2003-lnstitui a aprova
ção em exame obrigatório como condição para o
exercício da profissão de·cirurgião-dentista.

JOÃO HERRMANN NETO e outros PEC n°
126/2003 - Altera a redação do § 4° do art. 57 da
Constituição Federal.

LUIZ CARLOS HAULY RIC n° 659/2003 - Solici
ta informações ao Ministro de Estado da Previdência
Social sobre a contratação da empresa COBRA para
a prestação de serviços de processamento de infor
mações para o Instituto Nacional do Seguro Social.

LUIZ CARLOS HAULY Rle nO 660/2003 - Solici
ta informações ao Ministro-Chefe da Secretaria de
Comunicação de·Governo e Gestão Estratégica so
bre a contratação das agências de publicidade Duda
Mendonça, Matisse & Lew.e Lara.

O .SRPRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de encerrar a sessão comunico que está con
vocada·sessão extraordinária· para logo mais, com a
mesma pauta de apreciação desta sessão. Em fun
ção disso, ystá prejudicado o. ~eguinte' requerimento
do nobre Líder José Carlos Aleluia:

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do § 1° do art. 67

do RICD, seja convocada Sessão Extraordinária da
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Câmara dos Deputados para votação da PEC 40, de
2003, nesta data, às 19 horas e 25 minutos.

Basília, 5 de agosto de 2003. - Assina: José
Carlos Aleluia, Líder do PFL

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

AMAPÁ
Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Total de Pará: 9

AMAZONAS
Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPLlPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Correia PMDB
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Clóvis Fecury PFL
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 10

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
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Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Jorge Alberto PMDB
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Edson Duarte PV
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Reginaldo Germano PFL
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSB
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB

Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
lbrahim Abi-Ackel PP
Ivo José PT
Leonardo Mattos PV
Márcio Reinaldo Moreira PP
Osmânio Pereira S.Part.
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 18

EspíRITO SANTO

Feu Rosa S. Parto
Iriny Lopes PT
Neucimar Fraga PLPUPSL
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PSB
Chico Alencar PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Josias Quintal PSB
Julio Lopes PP
Maria Lucia PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
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Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Carlos Santos PFL
Marcos Abramo PFL
Medeiros PLPUPSL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 19

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PP
Roberto Balestra PP
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT

Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Oliveira Filho PLPUPSL
Ricardo Barros PP
Takayama PSB
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
Jorge Boeira PT
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Bauer PFL
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Érico Ribeiro PP
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Pastor Reinaldo PTB
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

AMAZONAS

Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

ACRE

Júnior Betão PPS
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Total de Maranhão: 1

-~~------~ ~-----~ -~-----~- --~----- ~--------- ---~ ------~---
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Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 1

CEARÁ DISTRITO FEDERAL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
NelioDias PP
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Marcondes Gadelha PTB
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

José Chaves PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

João Caldas PLPUPSL
João Lyra PTB
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
César Medeiros PT
José Militão PTB
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Deley PV
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Roberto Jefferson PTB
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Celso Russomanno PP
Michel Temer PMDB
Vadão Gomes PP
Total de São Paulo: 4

PARANÁ

Alex Canziani PTS
Gustavo Fruet PMDB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, terça-feira, dia 5, às 20h35min, com a se
guinte

ORDEM DO DIA

MA TÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES
ESPECIAIS

(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Interno)

VOTAÇÃO

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n.O 40-A, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48,
96,142 e 149 da Constituição Federal, o art.
80 da Emenda Constitucional na 20, de 15
de dezembro de 1998, e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação pela admissi
bilidade, com emendas, contra os votos dos
Deputados José Roberto Arruda, Vilmar Ro
cha, Ibrahim Abi-Ackel, Wilson Santos,
André de Paula, Eduardo Paes, Rodrigo
Maia, Juíza Denise Frossard, Ney Lopes,
Alceu Collares, Mendes Ribeiro Filho, José
Ivo Sartori e IIdeu Araújo. (Relator: Deputado
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Maurício Rands); e da Comissão Especial pela
admissibilidade das emendas apresentadas e,
no mérito, pela aprovação desta; pela apro
vação parcial da de n° 507, de 2002, apen
sada, e das emendas nOs 02,03,04,05,09,
10,11,13,14,22,23,27,31,35,36,39,45,
46,47,50,52,54,59,60,61,63,68,69,74,
75,78,79,81,82,83,8898,99,102, 103,
114,116,119,124,132,135,136,137,144,
146, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 166,
167,169,171,174,181,182,194,197,201,
205,209,210,213,214,217,219,220,221,
231,255,263,265,266,272,274,275,276,
277,279,282,285,289,291,293,304,308,
312,323,335,352,354,362,365,371,375,
383,384,385,398,399,406,414,417,420,
422,426,427,430,434,435,439,442,448,
450, 452, 454, 456 e 457, com substitutivo,
e pela rejeição das Propostas de Emenda à
Constituição nOs. 37 e 179-A, de 1999, 198 e
288, de 2000, 323, de 2001 e 550, de 2002,
apensadas, e das emendas nOs 01, 06, 07,
08,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,
28,29,30,32,33,34,37,38,40,41,42,43,
44,48,49,51,53,55,56,57,58,62,64,65,
66,67,70,71,72,73,76,77,80,84,85,86,
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100,
101,104,105,106,107,108,109,110,111,
112,113,115,117,118, 120,121,122,123,
125,126,127,128,129,130,131,133,134,
138,139,140,141,142,143,145,147,148,
150,151,155,157,158,161,162,163,164,
165,168,170,172,173,175,176,177,178,
179,180,183,184,185,186,187,188,189,

190,191,192,193,195,196,198,199,200,
202,203,204,206,207,208,211,212,215,
216,218,222,223,224,225,226,227,228,
229,230,232,233,234,235,236,237,238,
239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248,249,250,251,252,253,254,256,257,
258,259,260,261,262,264,267,268,269,
270,271,273,278,280,281,283,284,286,
287,288,290,292,294,295,296,297,298,
299,300,301,302,303,305,306,307,309,
310,311,313,314,315,316,317,318,319,
320,321,322,324,325,326,327,328,329,
330,331,332,333,334,336,337,338,339,
340,341,342,343,344,345,346,347,348,
349,351,353,355,356,357,358,359,360,
361,363,364,366,367,368,369,370,372,
373,374,376,377,378,379,380,381,382,
387,388,389,390,391,392,393,394,395,
396,397,400,401,402,403,404,405,407,
408,409,410,411,412,413,415,416,418,
419,423,424,429,431,432,433,436,437,
438,440,441,443,444,445,446,447,449,
451, 453, 455 contra os votos dos Deputa
dos Gervásio Silva, Veda Crusius, Alceu
Collares, Murilo Zauith, Pauderney Avelino,
Onyx Lorenzoni, José Roberto Arruda,
Enéas Carneiro e João Campos (Relator:
Deputado José Pimentel).

Tendo apensadas as PECs nOs 37/99,
179-A/99, 198/00, 288/00, 323/01, 507/02,
550/02.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 28
minutos.)

Ata da 130a Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 5 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente

ÀS 20 HORAS E 34 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 PLPUPSL
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Dr. Rodolfo Pereira PDT

Francisco Rodrigues PFL

Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB

Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima; 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
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
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 13

AMAZONAS

Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT

Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMOB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago POT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
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Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício 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 PTB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique S.Part.
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PMDB
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PLPUPSL
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
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Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
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
Miltbn BarboSa. PFL
Nelson~ellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginalclo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Tótal de Bahia: 38

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB

Carlos Melles PFL

Carlos Mota PLPUPSL

Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB

Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB

Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz·PMDB

Geraldo Thadeu PPS

Gilmar Machado PT

Herculano Anghinetti PP

Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB

Ivo José PT

Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB

João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio·Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira S.Part.
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
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 50

EspíRITO SANTO

Feu Rosa S. Parto
Iriny Lopes PT

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB

Marcus Vicente PTS
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Neucimar Fraga PLPUPSL

Nilton Baiano PP

Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PDT
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB

Josias Quintal PSB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL

Leonardo Picciani PMDB

Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT

Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP

Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

Aldo Rebelo PCdoB

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA

Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPL/PSL
Carlos Sampaio PSDB
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
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PSB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
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Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 67

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PSDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB

Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PDT

Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS

Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT

Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT

Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL

Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
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José Carlos Martinez PTB

José Janene PP
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB

Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PLPUPSL

Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
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
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT

Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul 29

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 470 Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. JOÃO CALDAS, 4° Suplente de Secretá
rio, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da
ata da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, aprovada.

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

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

inscrições para o encaminhamento da matéria, a fa
vor e contra, e da emenda aglutinativa.

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

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

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a
palavra pela ordem para falar acerca do registro de
presença, mas V.Exa. já reabriu o painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
lícito a todos os Srs. Deputados que registrem sua
presença, para que possamos dar início à apreciação
da matéria.
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o SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
encontra-se em obstrução.

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

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

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
3 questionamentos ao Relator, Deputado José Pi
mentel, sobre as Polícias. Faria uma pergunta sobre
os professores universitários, mas essa já foi respon
dida.

O primeiro questionamento é em relação à Polí
cia Militar, que, na forma da Constituição, equipara
va-se ao Exército Brasileiro, mesmo porque é uma
força auxiliar.

O segundo diz respeito às Polícias Civil e Fede
ral e· às Polícias Rodoviárias Federal e Estaduais.
Pelo que entenQi, permanece o que está na Constitui
ção, poisQ Relator não altera o § 4° do art. 40 e reme
te isso à Lei Complementar n° 51 , na qual há grandes
falhas, até mesmo na própria Justiça. Os policiais ci
vis dos Estados têm tentado se aposentar com base
nesta lei, mas não têm obtido sucesso em segunda
instância nem nas instâncias superiores. E como fica
ria a situação da policial mulher, já que a Lei Comple
mentar nO 51 tem grave falha no que se refere a esse
ponto? O Senador Romeu Tuma apresentou projeto
para corrigi-Ia.

E o terceiro questionamento: como ficam os
agentes do Fisco?

Sr. Presidente, agradeço a VExa., que tanto nos
auxiliou a esclarecer nossas dúvidas. Parabenizo
VExa. porpermitir, de forma democrática, a manifes
tação dos Parlamentares sobre o processo de vota
ção, para que, com os esclarecimentos necessários,
aumentassem sua convicção sobre o voto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigad01 Deputado Robson Tuma.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito aosSrs.Deputados que estão em outras depen
dênciasda Casa que venham ao plenário registrar
presença porque haverá votação imediatamente.

Solicito ao Deputado José Pimentel que anote a
indagação d9 Deputado Robson Tuma e mais outras
duas para, em seguida, respondê-Ias em bloco.

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

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

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer uma indagação ao Relator.

No que se refere ao subteto dos Estados, a
emenda dispõe que o limite de remuneração das apo
sentadorias é por Poder. Ao mesmo tempo, o Relator
inclui as carrejras do Ministério Público e da Defenso
ria Pública no Poder Judiciário, para limitação de salá
rios, e exclui outras. Quero saber qual o critério adota
do para eleger apenas essas duascarreiras do Exe
cutivo como referência para limitação de vencimentos
no Judiciário e por quê.

Se se trata de pertinência jurídica das carreiras
da Defensoria Pública, do Ministério Público, tal qual
as daMagistratura,?ever-se-iam incluir também ou
tras carreirasjurídic~s. Por exemplo: Procuradores e
Delegados de Polícia. Se se trata de carreira típica de
Estado, outras deveriam ser acrescentadas a esse
dispositivo.

OSR. ARNAI,.DO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordêm. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a emenda aglutinativa substitutiva foi apresentada
agora. Havêrá apenas 2 encaminhamentos a favor e 2
contrários. Na verdade, o tempo necessário para alte
rar os DVSsérá insuficiente, até porque os que já fo
ramapresé>ntados perderama razão, já que se referi
am ao parecer do Relator. Há necessidade de trocar
os DVS, porqLle elestêm de ser apresentados em re
lação à emenda aglutinativa, visto que a ela foi dada
preferência.

Peço a V.Exa. que determine um prazo no qual a
Mesa admita a substituição dos DVS, visto que o texto
do parecer é diferente do da emenda aglutinativa.

Solicito ao Relator também um esclarecimento:
por que, quando trata de várias categorias, deixou a
Polícia Civil de fora? Será que além do sucateamento
na área da segurança ainda teremos de abandonar a
Polícia Civil à própria sorte?

Sr. Presidente, qual o tempo a ser deferido pela
Mesa para que os novos DVS sejam apresentados?

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, a Mesa receberá DVS 
e, diga-se de passagem, que alteram a forma dessa
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nova proposta; a maioria não altera o conteúdo - até a
fase de encaminhamentos, após os esclarecimentos
e até atingirmos o quorum. Nessa fase receberemos
DVS.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, gostaria de fazer duas indagações.

A Constituição da República trata da organiza
ção dos Poderes no Capítulo IV - Das Funções
Essenciais à Justiça - e da disciplina do Ministério
Público, da Advocacia e da Defensoria Pública.

VExa., no seu parecer, adota teto diferenciado
para os titulares de duas dessas funções essenciais à
Justiça - os defensores públicos e os membros do Mi
nistério Público -, omitindo, no entanto, aqueles que
integram os quadros da Advocacia Pública. Creio que
isso precisaria ser corrigido.

Segunda indagação: uma das condições para
que o servidor público, nos termos da PEC n° 40 que
vamos votar, tenha direito a se aposentar com a inte
gralidade dos proventos e a paridade com os ativos é
contar 20 anos deserviço público e 10 anos no cargo.
Sr. Relator, parece-me que essa última exigência é
inalcançável para um sem-número de servidores pú
blicos, aqueles que integram carreiras que dificilmen
te prevêem a permanência por 10 anos num determi
nado nível. Por exemplo: se alguém estiver próximo
da aposentadoria compulsória, aos 70 anos, e passar
para o último nível da carreira, não poderá aposen
tar-se com a integralidade porque não terá exercido o
cargo por 10 anos.

A indagação que faço a VExa. é a seguinte: é
possível rever essa redação que, parece-me, torna o
dispositivo inaplicável a um sem-número de servido
res públicos?

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

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

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tenho o prazer de anunciar a filiação ao Partido libe
rai do Deputado Inaldo Leitão, homem espetacular e
grande jurista, bem como do Deputado Ricardo Ri
que, da Paraíba, empresário sério e competente.
S.Exas. engrandecem nosso partido.

Assim, o PL passa a ter 44 Deputados e 40 vo
tos em plenário, uma vez que 4 de seus integrantes
exercem o cargo de Secretários de Estado.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a

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

V Exa. a palavra.
O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de
uma complementação à proposta do Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira, a qual é procedente, a respeito
dos quintos constitucionais dos tribunais. Sr. Relator,
caso não haja alteração, daqui para a frente só haverá
advogados jovens, com menos de 50 anos, porque o
resto não cumprirá a exigência, por ocasião da apo
sentadoria compulsória, dos 20 anos de carreira.

É o esclarecimento que peço.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado João Fontes, a resposta a sua indagação é su
ficiente para que V Exa. vote firmemente a favor da
proposta?

O SR. JOÃO FONTES - Não, Sr. Presidente. Eu
votarei contra de cabo a rabo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado João Fontes, somente a nossa amizade me
permite fazer essa brincadeira.

O SR. JOÃO FONTES - Lógico. Agora entendi,
Sr. Presidente.

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

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

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Deputado
José Pimentel, quando me referi à Polícia Militar, obvi
amente queria incluir o Corpo de Bombeiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero aqui registrar que
uma das preocupações sempre presente durante 6
meses na Comissão Especial diz respeito às ativida
des de risco. Nem poderia ser diferente, porque, se
existe uma profissão em que o trabalhador vai para o
trabalho e à noite não tem certeza se volta, essa é
uma delas. Exatamente por isso, o art. 42 da Constitu
ição, na Emenda n° 20, trazia 2 restrições. A primeira,
para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, é
de que a integralidade e a paridade para os futuros
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servidores, se se mantivesse a vinculação ao § 8° do Como cabe à União legislar concorrentemente
art. 40, desapareceriam. Já na Proposta de Emenda à na Previdência Social no que diz respeito ao art. 24 da
Constituição n° 40, quando encaminhada a esta Constituição Federal, a intenção do grupo de trabalho
Casa, os elaboradores tiveram o cuidado de orientar. é ter comandos e diretrizes também para as Polícias
E, na Comissão, foi acolhida a supressão do § 8° do Civis, mas caberá a cada Estado regulamentá-Ia e
art. 40 no que diz respeito às Polícias Militares e Cor- também as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros,
pos de Bombeiro. exceto em Brasília e Territórios.

Havia ficado a pendência das pensões. Quanto É esse o entendimento. Não estamos alterando
às três Armas, tinha sido construído o entendimento nada do § 4° do art. 40, mas discutindo a atualização
de que lei própria daria o mesmo tratamento à pensão da Lei Complementar n° 51 ,de 1985, infraconstitucio-
das três Armas - Exército, Marinha e Aeronáutica. nal, com essas preocupações.
Essa lei está pronta e havia solicitações das corpora- Da mesma forma, as carreiras exclusivas do
ções, na Comissão Especial, e de vários Parlamenta- Estado - os profissionais de arrecadação do Fisco,
res identificados com o setor, a exemplo do Deputado entre outras - queremos disciplinar em matéria infra-
Robson Tuma, entre outros dos vários partidos. constitucional. É bom registrar que no Congresso Na-

Na emenda aglutinativa foi incluída exatamente cional tramita o Projeto de Lei Complementar de n°
a sugestão apresentada. Trata-se da redação dada 242, de 1999, que tratá das carreiras exclusivas do
ao art. 42, § 2°, que diz o seguinte: '~os pensionistas Estado. Falta votarmospara resolver essa pendência.
dos militares dos Estados - e aqui o Corpo de Bom- O Deputado João Fontes, além de levantar tam-
beiros, porque está no caput-, do Distrito Federal e bém essas questões, porque acompanha as matéri-
dos Territórios aplica-se o que for fixado em leiespe- as, também faz referências às funções essenciais da
cífica do respectivo ente estatal'. Por que ente esta- Justiça, tratada no Capítulo IV, que o Deputado Aloy-
tal? Porque, com relação ao Corpo de Bombeiros e à sio Nunes Ferreira, profundo conhecedor da matéria,
Polícia Militar do Distrito Federal e dos Territórios, a também aborda.
competência para legislar é da União; quanto aos Por que incluímos no subteto o Ministério Públi-
Estados, a competência é dos Estados membros. co e a Defensoria Pública e não a Advocacia Pública?

Por isso, ao analisar a emenda aglutinativa, o Há disciplinamento em que o Ministério Público é ins-
Relator acolheuessa redação para permitir que lei da tituição permanente essencial à função jurisdicional
União e dos Estados disciplinem a questão da pen - do Estado. Idêntico comando está também na Consti-
são, tendo como parâmetro o art. 40 e a lei própria tuição Federal, art. 134, '~ Defensoria Pública é insti-
das três Armas. tuiçãoessenci<31 à funçãojurisdicional do Estado..."

No que diz respeito à Polícia Federal e à Polícia Portanto, a Defensoria Pública e o Ministério
Rodoviária Federal, a Lei Complementar n° 51, de Público são funções jurisdicionais do Estado, en-
1985, foi recepcionada pela Constituição de 1988, quanto a Advocacia Pública não tem essa competên-
embora com uma distorção, pois não trata da policial. cia. É verdade que Ministério Público, Advocacia PÚ-
Exatamente por isso, as polícias rodoviárias e federa- blica e Defensoria Pública estãosubordinados ao Po-
is estão prejudicadas. der Executivo. Isso é fato. Mas existe essa diferencia-

Nas tratativas da Comissão Especial, tivemos ção. Exatamente por isso~ na reforma do Poder Judi-
entendimento com o Ministério da Previdência e afins ciário, há proposição dando tambémautonomia finan-
e se estabeleceu o compromisso de realizar levanta- ceira à Defensoria Pública, como já tem o Ministério
mento dos projetos de lei em andamento na Casa, Público. Em face dessa fbrmalizaçãoé que na emen-
juntarnente com o grupo de trabalho constituído, para da aglutinativa e no parecer da Comissão Especial o
dar nova redação e atualização à Lei Complementar Relator está acolhendo. Não sou constitucionalista.
nO 51, de 1985, e resolver as distorções. Peço vênia aos nossos constitucionalistas para dife-

o amparo legal, já lembrado, é o § 4° do art. 40. rente interpretação.
As PolfGiasCivis, em âmbito de boa parcela dos Esta- Registro também que os 10 anos de cargo ao
dos não tiVeram regulamentadas suas atividades. A qual estamos condicionando é para manter a integra-
Lei Complementar n° 51, de 1985, era recepcionada Iidade em regra transitória desses 750.000. No entan-
como subsídio. Lamentavelmente, há decisões, parti- to, no art. 2° da Emenda Global Substitutiva, estamos
cularmente nos Tribunais de Contas Estaduais, que garantindo a aposentadoria proporcional com o tem-
se estendem também ao Poder Judiciário, de que ela po diferenciado, e o tempo no cargo reduz para 5
não se aplicá na sua totalidade às Polícias Civis. anos. Para sair com a integralidade é que serão ne-
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cessários 10 anos. Para sair na proporcionalidade,
esse tempo é de 5 anos. Há essa diferenciação.

E mais, como sabemos que essa atividade é
inerente à Magistratura, principalmente ao Ministério
Público e aos Tribunais de Contas, estamos reafir
mando o § 3° do art. 8° da antiga PEC n° 20, de 1998.
Aplica-se ao Magistrado e aos membros do Ministério
Público e dos Tribunais de Contas o disposto no artigo
- ou seja, 5 anos no cargo.

A redação do § 3° é a seguinte.
"§ 3° Na aplicação do disposto no parágrafo an

terior, o Magistrado ou o membro do Ministério Públi
co ou de 7fibunal de Contas - da União, Estados ou
Municípios -, se homem, terá o tempo de serviço
exercido a té a data de publicação da Emenda Consti
tucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, contado
com acréscimo de dezessete por cento, observado o
disposto no § 1°."

Exatamente para validar todas aquelas funções
iniciadas à luz da Emenda n° 20, resguardando os di
reitos que a Emenda n° 20 tinha preservado, a fim de
evitar que amanhã tenhamos demanda do Judiciário
em matéria pacificada.

Éo encaminhamento do Relator, Sr. Presidente.
O Sr. João Fontes- Deputado José Pimentel,

V. Exa. não respondeu a minha indagação sobre o
quinto constitucional, porque a integralidade não será
alcançada pelo quinto, a não ser que o Juiz que veio a
ser Juiz de Tribunal saia antes dos 50 anos. Desejo
esse esclarecimento.

O SR. JOSÉ PIMENTEL - Toda a produção da
Emenda Constitucional, da PEC n° 40, do Substitutivo
e da Emenda Aglutinativa prevê que, após essa
emenda, o subsídio da sociedade vai até o teto do Re
gime Geral de 2.400 reais. A partir desse valor exis
tem benefícios de aposentadorias e de pensões, mas
não tem subsídio da sociedade. O que estamos di
zendo é que aqueles que ontem utilizavam o quinto
constitucional apenas para garantir aposentadoria de
15.000, 17.000 reais, sem contribuir para isso, a partir
desta emenda não terá mais. (Palmas.)

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

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

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Deputado José Pi
mentel, por mais que o texto constitucional se refira à
carreira dos membros do Ministério Público e dos De
fensores Públicos como essenciais à Justiça, penso,
e V.Exa. há de concordar comigo que, embora o texto

constitucional não traga expressamente que a Advo
cacia Pública também é essencial à Justiça tanto
quanto a carreira de Delegados de Polícia, há outra
situação. Em Goiás, por exemplo, a Defensoria Públi
ca e a Advocacia Pública estão no mesmo órgão do
Estado. Então vamos ter dentro de um mesmo órgão
tratamentos diferenciados?

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, peço um esclarecimento ao Relator.

Deputado José Pimentel, vou apresentar uma
situação bem objetiva. Imaginemos uma pessoa com
53 anos que tenha condições de se aposentar no pró
ximo dia 16 de outubro. Vamos supor - e isso pode
acontecer - que esta emenda constitucional seja pro
mulgada em 15 de outubro. Estou sugerindo 1 dia de
intervalo, mas poderia ter escolhido 15 dias como
exemplo. O servidor terá de trabalhar mais 7 anos?
Como fica o período de transição?

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

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

O SR. CABO JÚLIO (PSB - MG. Pela ordem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diferente
mente dos companheiros, venho fazer um elogio ao
Relator.

Deputado José Pimentel, imagino que VExa.
esteja quase enlouquecendo diante de discussão tão
ampla. Em nome das Polícias Militares - sou habilita
do para isso - e dos Corpos de Bombeiros, agradeço
a V.Exa. por entender a nossa condição de militares e
incluir, na redação do texto, tratamento diferenciado à
categoria.

Em nome de todas essas corporações que re
presentam quase 500 mil homens - nosso efetivo é
muito maior do que o das Forças Armadas -, faço
este elogio público a V.Exa.

Agradeço também ao Deputado Aldo Rebelo,
Líder do Governo, que se empenhou para o bom des
fecho dessa negociação, principalmente no que se re
fere aos pensionistas de militares estaduais, último
ponto acordado.

Deixo também registrado nosso agradecimento
ao Deputado Eduardo Campos, que levou ao Colégio
de Líderes os pleitos da bancada do PSB.

Muito obrigado.
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o SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Re
lator, peço a atenção de VExa.

Pela alteração no § 15 do art. 37, de maneira
surpreendente éinêluída no texto a expressão "contri
buição definida". VExa. aqui .estava quando nós 
PDl: PT, PPS, PCdoB - rejeitamos esse termo no
PLP n° 9. Apresentamos destaque exatamente por
que não concordávamos com a expressão "contribui
ção definida", própria da capitalização e da individua
lização do fundo de pensão.

Sr. Presidente, se não tiver a atenção do Relator
- é natural que S.Exa. esteja ocupado, porque a ma
téria é de muita complexidade, é muito polêmica -,
não concluirei meu raciocínio. Não falo no Congresso
se não me dão a atenção que mereço.

O SR. PRESIDENTE {João Paulo Cunha) - Pois
não. V.Exa. podetermittar.o questionamento.

O SR. ALCEU COLLARES - Se tenho o direito
de falar, tenho o direito de ser ouvido.

OSA.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
claro. Pode encerrar, D13~utad() Alceu Colfares.

O SA. ALCEU COLLARES - Estou ainda na
metade cio /1)~uraciocínlo. Não o desenvolvi todo.

O SR.PRe:SIDENTE(JoãoPaulo Cunha) - Se a
outra m~tade signififar mais 30 segundos, VExa.
podeco/1)pleta~a idéia.

O SR.ALÇEU COLLARES - Serão exatamente
30 segundos, p~rarespeitá-Io, embora eu não esteja
muitobern comy.Exa. depois do episódio da Polícia.

OSH. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A di
ferença é que estou de bem com VExa.

O SA. ALCEU COLLARES - Eu nunca vi o
Congresso sitiado.

Bem, nobre Relator, da carta de 28 de fevereiro,
assinada pelos .Srs. Palocci e Henrique Meirelles,
consta0 compromisso de votar o PLP n° 9, mas não
foi aprovada a expressão "contribuição definida", con
trária ao CJü~qlitriamas Oposições e outros segmen
tos que defendiam o termo "benefício definido" em
seu lugar.

O nobre Relator deu várias voltas na confecção
do seu trabalho, mas incluiu essa expressão, o que
nos surpreende a todos.

Vou ler trecho da carta enviada ao FMI e espero
que o Relator me ouça.

"Apresentação ao Congresso de legis
lação permitindo a criação de fundos de pen
são complementar para os servidores públi
cos federais após a aprovação do PL 9".

VExa., Deputado José Pimentel, depois de dar
mil voltas - como bolacha em boca de velha -, ines
peradamente acolhéu.a proposta de inclusão da ex
pressão, o que. significará. insegurança para todos
aqueles que porventura optarem por fundos de pen
são.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos ouvir mais 2 questionamentos, dos Deputados
Eduardo Valverde e Carlos Mota, depois passaremos
a palavra ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Eduar
do Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pa
rabenizo o Relator por ter acolhido a sugestão de di
versos Parlamentares e incluído no limite dos venci
mentose proventos todos os agentes políticos. Isso
evitará que aqueles que acumulam 4 ou 5 aposenta
dorias venham aqui defender a manutenção do privi
légio.

Está de parabéns S.Exa.
O SH. .PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Carlos
Mota.

O SR. CARLOS MOTA(Bloco/PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. De
putado José Pimentel, ouvi a sustentação feita pelo
Deputado João Campos a respeito das funções es
senciais à Justiça e gostaria de fazer uma pondera
ção, embora não defenda nenhum apartheid em ma
téria de aposentadoria do servidor público. Sou parti
dário da idéia de que, se é para estabelecer uma re
gra, que seja a mesma para todos os servidores públi
cos.

O Advogado da União.e os Procuradores estão
no mesmo patamar dos membros do Ministério Públi
co e dos Defensores Públicos, porque exercem fun
ções rotuladas na Constituição como essenciais à
Justiça.

Creio que outras pessoas que têm intimidade
com o tema, o que não é o meu caso, haverão de con
vir que não há como excepcionar apenas os membros
do Ministério Público e da Defensoria Pública. Das
ações que correm na Justiça Federal, 70% são afetas
à Advocacia-Geral da União, ou seja, Procuradores
Federais defendem o Estado brasileiro em 70% das
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ações que correm na Justiça Federal. O tratamento a
ser dado aos membros da Advocacia é questão de in
teresse público.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
José Pimentel esclareceu sobre as Polícias Militares,
as Polícias Rodoviárias, a Polícia Federal, o Corpo de
Bombeiros. Só quero perguntar, porque não entendi
direito: haverá lei federal que regulamentará as Polici
ais Civis?

Gostaria também de saber se o Relator atendeu
àqueles que são do Regime Geral da Previdência,
que é contribuir com apenas 8%, porque havia uma
grande falha. Acho justo brigarmos por aquela parce
la do povo brasileiro que ainda não tem sistema previ
denciário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Pimentel, vou pedir a VExa. que seja
conciso para que entremos em fase de votação.

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

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

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também
gostaria de solicitar ao Relator um esclarecimento. É so
bre o art. 2°, § 4°. Gostaria que S.Exa. fizesse referência
novamente à aposentadoria dos professores.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Já
foi.

O SR. RONALDO CAIADO - Mas não ficou
bem compreendido. Peço a S.Exa. que esclareça
mais uma vez como fica a questão da aposentadoria
dos professores.

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

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quanto às atividades dis
ciplinadas porfunções essenciais do Estado, na refor
ma judiciária, esta matéria está sendo discutida.

O que tentamos disciplinar são 2 institutos: o Mi
nistério Público e a Defensoria que a própria Constitui
ção já declara como funções jurisdicionais do Estado.

Sobre a Advocacia Pública, não há esse discipli
namento. Como na reforma do Poder Judiciário essa
matéria 'está sendo disciplinada, espero que naquela
emenda constitucional possamos dar tratamento à
Advocacia Pública também condizente com os 2 insti
tutos aqui assegurados.

Sobre a questão das polícias, estou dando aque
le tratamento. Teremos um comando nacional sob dire
trizes gerais, mas cada Estado terá lei própria discipli
nando essa matéria por questão orçamentária.

Portanto, deveremos ter essa discussão para
não haver tratamento diferenciado em cada Estado.

Sobre a questão da transição, estou garantindo
a aposentadoria proporcional a todo homem que
completar 53 anos de idade, 35 anos de contribuição,
5 anos no cargo e 10 anos no serviço público.

É o § 2° da emenda aglutinava.
Para a mulher, são 48 anos de idade e 30 anos

de contribuição. Os demais pré-requisitos são idênti
cos.

Se a servidora resolver se aposentar, terá a mé
dia das suas contribuições de julho de 1994 para cá,
monetariamente corrigidas, e o redutor de 5% por ano
que antecipar. Se a servidora resolver continuar tra
balhando para garantir a integralidade, para se apo
sentar com o salário do dia, bruto, mais a paridade, no
§ 5° do mesmo artigo, estamos garantindo um abono
equivalente a 11 % desde o dia em que ela completou
as condições de se aposentar pelas regras aqui regis
tradas até chegar a sua integralidade.

Portanto, em qualquer regra de transição, sem
pre teremos alguém que estará 1 dia ou alguns dias
próximo daquelas condições.

A maneira que encontramos para diminuir essa
perda é um abono pecuniário para estimular. Garante
ao servidor o direito de se aposentar, mas sem a inte
gralidade.

Essa seria a diferenciação para aquele que
completa o dia amanhã e venha a se aposentar.

Por último, Sr. Presidente, volto a falar dos traba
lhadores da educação básica - os professores e as
professoras do ensino infantil, do ensino fundamental
e do ensino médio - que estão no Regime Geral. São
todos aqueles da iniciativa privada, mais os dos Muni
cípios que não constituíram regime próprio. Toda pro
fessora que completar 25 anos de contribuição e todo
professor que completar 30 anos de contribuição apo
sentam-se independentemente da idade.

Para os professores dos 2.140 Municípios que
constituíram regime próprio e dos 26 Estados mem
bros da Federação, é garantida uma diferenciação de
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5 anos, seja no tempo de contribuição, seja na idade, abril de 2003. S.Exa., claramente, rejeita essa expres-
em relação aos demais servidores públicos. são dizendo que foi objeto de destaque pelos partidos

Para os futuros educadores, é o § 5° do art. 40. de oposição.
Está mantido. Este § 5° é redação ainda da Emenda Pedi a atenção do Relator e S.Exa. não me deu
n° 20, que estamos mantendo na sua globalidade. nenhuma orientação, nenhum esclarecimento.

Para aqueles que estão trabalhando e tomaram O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
posse sob a égide da Emenda Constitucional n° 20, o Está bem. Vou ler o item para a votação, em primeiro
§ 4° do art. 2° da emenda aglutinativa dá idêntico tra- turno, da proposta de emenda à Constituição.
tamento, ou seja, redução também em 5 anos no tem- O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,
po de contribuição e na idade. Portanto, estou man- não posso parar. Quando vou fazer isso?
tendo a diferenciação de 5 anos, seja para aqueles
que vão chegar à educação básica, seja para aqueles O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu-

tado Alceu Collares...que hoje estão na educação básica.
O SR. NICIAS RIBEIRO -Sr. Presidente, peço a O SR. ALCEU COLLARES - Pedi esclareci-

palavra pela ordem. mento, e não obtive.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu-

VExa. a palavra. tadoAlceu Collares, não posso...
O SR. NICIAS RIBEIRO (PSD8 - PA. Pela or- O SR. ALCEU COLLARES - Porque todos os

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Re- outros têm e eu não posso ter?
gimento da Casa foi modificado e não tomei conheci- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu-
mento? Seria possível isso? tado Alceu Colfares,...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não O SR. ALCEU COLLARES - Estou pedindo ao
sei exatamente qual é o ponto, Deputado. Se V Exa. Relator. ..
falar o ponto, posso dizer se foi ou não modificado. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, estou VExa. vai me deixa falar ou não?
há 12 anos nesta Casa. Em matéria dessa monta, o O SR. ALCEU COLLARES - Pedi esclareci-
Relator expõe seu relatório e, em seguida, os Oeputa- mento e não me deram.
dos pedem a palavra para discuti-lo. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Quero registrar meus cumprimentos a V.Exa. Posso falar ou não?
porque isso é louvável. Parece que, pela primeira vez O SR. ALcEU COLLARES - Tenho a impres-
nesta Casa, é aberta uma sessão especial para que o são de que V.Exa., na condição de Presidente, é uma
Relator fique à disposição dos membros desta Casa espécie de rei, regimentalmente falando.
para esclarecer dúvidas. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

Por isso, perguntei se o Regimento foi modifica- Não, longe disso, nobre Deputado Alceu Collares.

do. O SR. ALCEU COLLARES - Regimentalmente
Se não foi, quero cumprimentar a Presidência falando.

pela quebra do Regimento, pela ousadia e dizer que
espero que possamos inserir essa prática no Regi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu-
mento, porque é salutar. tado Alceu Col/ares, o Deputado José Pimentel prestou

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ os esclarecimentos...
Obrigado, Deputado. O cumprimento, certamente, é O SR. ALCEU COLLARES - A mim, não.
extensivo a toda a Casa. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, ...que S.Exa. achou por bem prestar. Se S.Exa. não
peço a palavra pela ordem. prestou esclarecimentos especificamente a V.Exa.,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem como Presidente, não posso obrigar S.Exa. afazê-lo.
VExa. a palavra. O SR. ALCEU COLLARES - Mas eu não posso

O SR. ALCEU COLLARES (POT - RS. Pela or- repetir o pedido?
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
não obtive informação do Relator sobre a expressão VExa. faz o julgamento que achar melhor sobre o rela-
"contribuição definida", que é rejeitada inclusive pelo tório e o Relator. Mas a Presidência não pode obrigar
Ministro da Previdência Social no artigo do dia 2de S.Exa. a responder-lhe especificamente sobre isso.
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O SR. ALCEU COLLARES - Mas não teria sido
esquecimento de S.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Provavelmente não.

O SR. ALCEU COLLARES - Provavelmente,
não vou à parte nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
questão é política de domínio público em que todos
saberão julgar.

O SR. ALCEU COLLARES - Provavelmente,
eu não vou a parte nenhuma.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
.DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Suely Campos PP
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre PDT

Dr. Benedito Dias PP
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB

Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT

Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Casara PSDB
Confúcio Moura PMOB
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSOB
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Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 14

PIAuí
Átila Ura PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Nazareno Fonteles PT
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTS
Eduardo Campos PSS
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTS
JoséMendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTS

Luiz Piauhylino PSDB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
Maurício Quinte!la Lessa PSB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDS
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
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Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 27

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Carlos Willian PSB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Ivo José PT
Jaime Martins PLPUPSL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Ronaldo Vasconcellos PTB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 34

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcus Vicente PTB
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PLPUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PT
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
Josias Quintal PSB
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL

Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
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Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA

Enéas PRONA
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA

Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB

Jefferson Campos PSB

João Paulo Cunha PT

José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT

Jovino Cândido PV
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT

Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Orlando Fantazzini PT

Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 53

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte deFreitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL

Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PSDB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMOB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Ora. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
Nelson Meurer PP
Oliveira Filho PLPUPSL
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
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Takayama PSB
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 330
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° 40-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da
Proposta de 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; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela admissibilidade, com
emendas, contra os votos dos Deputados
José Roberto Arruda, Vilmar Rocha, Ibrahim
Abi-Ackel, Wilson Santos, André de Paula,
Eduardo Paes, Rodrigo Maia, Juíza Denise
Frossard, Ney Lopes, Alceu Col/ares,
Mendes Ribeiro Filho, José Ivo Sartori e
I/deu Araújo. (Relator: Sr. Maurício Rands); e
da Comissão Especial pela admissibilidade
das emendas apresentadas e, no mérito,
pela aprovação desta; pela aprovação
parcial da de nO 507, de 2002, apensada, e
das emendas nOs 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11,
13, 14,22,23,27,31,35,36,39,45,46,47,
50,52,54,59,60,61,63,68,69,74,75,78,
79, 81, 82, 83, 88 98, 99, 102, 103, 114,
116, 119, 124, 132, 135, 136, 137, 144, 146,
1~1~1~1~1~1~1~1~1~

169, 171, 174, 181, 182, 194, 197,201,205,
209,210,213,214,217,219,220,221,231,
255, 263, 265, 266, 272, 274, 275, 276, 277,
279,282,285,289,291,293,304,308,312,
323,335,352,354,362,365,371,375,383,
384, 385, 398, 399, 406, 414, 417, 420, 422,
426,427,430,434,435,439,442,448,450,
452, 454, 456 e 457, com substitutivo, e
pela rejeição das Propostas de Emenda à
Constituição nOs. 37 e 179-A, de 1999, 198 e
288, de 2000, 323, de 2001 e 550, de 2002,
apensadas, e das emendas nOs 01, 06, 07,
08, 12, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,24,25,26,
28,29,30,32,33,34,37,38,40,41,42,43,
44,48,49,51,53,55,56,57,58,62,64,65,
66, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100,
101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148,
150, 151, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 164,
1~1~1m1~1~1~1m1~1~

1~1~1~1~W~1~1~1~1~

190, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199,200,
202,203,204,206,207, 208, 211, 212, 215,
216, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248,249,250,251,252,253,254,256,257,
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258,259,260,261,262,264,267,268,269,
270,271,273,278,280,281,283,284,286,
287, 288, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298,
299,300,301,302,303,305,306,307,309,
310,311,313,314,315,316,317,318,319,
320,321,322,324,325,326,327,328,329,
330,331,332,333,334,336,337,338,339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361,363,364,366,367, 368, 369, 310, 372,
373,374,376,377, 378, 379, 380, 381, 382,
387,388,38{}, 390, 391, 392,393, 3Q4, 395,
396,397,400,401,402,403,404,405,407,
408,409,410; 411,412,413,415,416,418,
419,423,424,429,431,432,433,436,437,
438,440,441,443,444,445,446,447, 449,
451, 453, 455 contra os votos dos
Deputados Gervásio Silva, Yeda Crusius,
Alceu Cal/ares, Murilo Zauith, Pauderney
Avelino, Onyx Lorenzoni, José Roberto
Arruda, Enéas Carneiro e João Campos
(Relator: Sr. José Pimentel).

Tl;mdo aperlsadas as PECs nOs 37/99,
179-Al99, 198/00, 288/00, 323/01, 507/02,
550/02.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Pauderney Avelino, que falará contra a ma
téria.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho mais uma vez a esta tribuna para di
zerque estamos votando emenda aglutinativada qual
acabamos de tomar conhecimento, embora devesse
ter tido publicidade com pelo menos 24 horas de ante
cedência.

Ora, Sras. e Srs. Parlamentares, 110 espaço de 4
mandatos consecutivos em que estou nesta Casa,
não vi em nenhum momento força tão avassaladora
para se votar matéria sem que o Plenário tomasse co
nhecimento do seU teor.

Lamentavelmente, o Governo vai votar. Não sei
se logrará êxito, talvez logre, porque o poder do Go
verno é muito forte, muito grande, e ele o está usando
com ampla dimensão.

Mas aospartidos aliados, àqueles que ainda es
tão em dúvida, estão discutindo com suas bancadas
se devemou não desmontar o Estado brasileiro, ape
Io para que não ajudem a desmohtar o Estado brasile-

ira com matéria que não está devidamente esclareci
da e que não atende ao País.

Lembro aos Srs. Parlamentares do PT, do PP, do
PTB, do PL, a todos os Deputados que compõem a
base aliada, que o art. 180 do nosso Regimento, no
seu § 7°, diz que o voto do Deputado, mesmo que
contrarie o da respectiva representação ou liderança,
será acolhido para todos os efeitos.

Srs. Parlamentares, este é o momento da defini
ção. Não podemos simplesmente permitir que o Rela
tor chegue aqui minutos antes da votação e de forma
açodada, ligeira, comoque envergonhado, leia emen
da substitutiva pela metade, sem esclarecer total
mente oque vamos votar. LamentaVelmente, a Câma
ra vai votar. E digo lamentavelmente porque tenho
certeza de que a maioria dos Srs. Parlamentares, se
jam da Oposição, sejam da Situação, não conhecem
essa matéria que traz a contribuição definida, que o
PT não quis votar e que o PDT, o PCdoB e o PSB se
negaram a votar.

Ora, está sendo apresentada agora emenda
aglutinativa aQtexto da reforma. Como disse, não era
preciso emenda constitucional. O ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso apresentou à Casa o
Projeto. de. Lei. Cpmplementar n° 9. Não era
neces~ária .essa volta para definir a contribuição do
servidor público.

E mais, a quem interessam os fundos de pen
são? O Partido dos Trabalhadores e os demais parti
dos, quando votarem essa matéria, terão a responsa
bilidade de responder ao povo brasileiro.

Sras.e Srs. Deputados, não podemos votar a re
forma como está sendo proposta. Não vamos votá-Ia.
Vamos dizer "não" ao desmonte do Estado brasileiro.

o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupa.da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Esclareço ao Plenário que estamos discutindo a re
forma da previdência social como um todo. Há 2 ins
critos para encaminhar a favor da matéria e 2 para en
caminhar contra. Em seguida, vão encaminhar a
emenda aglutinativa 2 oradores a favor e 2 contra.

O SR. PRESIDENTE(lnocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Professor. Luizinho, que falará a favor da matéria.
S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. PflOFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -8ras. e Srs. Deputados, estamos
chegando, após a caminhada, a porto seguro.
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Navegamos e dialogamos na Casa com o País, aprimoraram a transição, a condição de atendimento,
com a sociedade, que se posicionou. Não podemos seja dos que estão em baixo, seja dos que estão em
dizer que não houve debate e esclarecimento à popu- cima.

lação. Portanto, esse texto é fruto do acordo, da nego-
As pesquisas indicam claramente o posiciona- ciação, da luta daqueles que sonham com outro Bra-

mento do Brasil, que aguarda por essa reforma. O sil, de justeza, de igualdade e de busca de um hori-
País não admite subsidiar, mesmo que seja justo e le-
gítimo, pequeno número de servidores públicos em zonte de equilíbrio. Para que haja propulsão de renda
comparação ao conjunto dos trabalhadores que têm e emprego, igualdade no futuro, começamos a apla-
sistema diferenciado. Se compararmos esse pequeno car e a quebrar as desigualdades deste momento.
número ao contingente de brasileiras e brasileiros Por isso, vamos ao voto esta noite! O Brasil es-
que não possuem nenhuma contrapartida previden- pera essa nossa atitude.
ciária, aos 40 milhões que vivem na informalidade ou Muito obrigado a V.Exas., Deputados e Deputa-
aos que não possuem nenhuma proteção, concluire- das que sonharam com outro Brasil.
mos que é preciso buscar um caminho.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
Está provado, consolidado, que o Presidente encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado

Lula se comprometeu em apresentar a reforma para
tentar solucionar esse problema. Não pretende ser a Gervásio Silva, que falará contra a matéria. S.Exa.
solução, é óbvio, mas é um caminho, um passo funda- disporá de 5 minutos na tribuna.
mental. Se não for dado, as outras mudanças não po- O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi-
derão ser realizadas. Por isso, temos de dá-lo hoje. são do orador.) - Sr. Presidehte, Sras. e Srs. Deputa-

Para nosso futuro, essa reforma é o equilíbrio dos, o tempo é o melhor juiz. Está chegando a hora da
entre os sistemas da iniciativa privada e do setor pú- verdade, de os Srs. Parlamentares mostrarem com
blico, o piso e o teto, a previdência complementar e a quem têm compromisso.
garantia, inscrita no texto do Relator, na emenda aglu- No dia de hoje, nesta Casa, assistimos a incoe-
tinativa que S.Exa. acabou de relatar, de que vamos rências, se compararmos o discurso atual com o do
ter legislação infraconstitucional, que será ágil e rápi- passado, e a contradições, discursos defendendo po_
da para chegar a esta Casa, a fim de que este Parla-
mento dê segurança à nossa vontade de arrumar ins- sição e votação contrárias ao posicionamento assu-
trumentos para garantir àqueles que não possuem mido perante o público.
nenhuma proteção um meio de obtê-Ia. Isso foi resul- Se essa reforma fosse tão boa e tão útil à solu-
tado da apresentação de proposição da base aliada, ção do problema da previdência em nosso País, se
mas também da Oposição. Basta ver nosso Deputado fosse boa para o servidor público, a Folha de S.Paulo
ex-Presidente da Assembléia Legislativa do meu não teria noticiado que o Governo está liberando 2 bi-
Estado, Walter Feldman. Ihões de reais para a base angariar votos.

Eu quero dizer a V.Exas. que o texto da PEC n° Na última hora - cumprimento o Relator -, apre-
40 que chegou a esta Casa não é o mesmo que será senta-se uma emenda aglutinativa. Alguns partidos
votado nesta noite. Mas mantém a estrutura básica, o da base sentam-se à mesa, apresentam uma emen-
compromisso que assumimos com o País, com o nos- da de última hora e querem votá-Ia a toque de caixa.
so Presidente e com os Governadores de não permitir Sras. e Srs. Parlamentares, essa matéria é mais
alteração na estrutura básica da proposta, que pu- importante do que todos possamos admitir. E querem
desse desorganizá-Ia ou desestruturá-Ia. Nós prome-
temos que a estrutura básica seria mantida, e está que as interpretações do que aqui está escrito, desse
mantida. Ela possui justeza social, equilíbrio, proje- texto, sejam dadas da forma como o Relator tão bem
ção no futuro e produz regras razoáveis e factíveis expôs. Sabemos que não será desse jeito. Fizemos
para a atualidade, possíveis de serem assimiladas. questionamentos ao Relator, que verbalmente os es-

O que vamos votar é fruto de quem acreditou c1areceu, mas não muito.
que era possível negociar, não resultado de conflito e Os Srs. Governadores, o setor produtivo deste
confronto. Não se virou as costas ao País e a seu País, aqueles que defendem essa emenda da forma
povo, exigindo a não-votação, a retirada. Os Deputa- como ela está podem ter certeza de que, amanhã, es-
dos da base aliada e da Oposição, a Central Única tarão com um problema nos seus quintais. Imaginem:
dos Trabalhadores e as entidades do funcionalismo se hoje, para se votar a reforma da Previdência, ace-
que acreditaram na negociação obtiveram grandes nou-se com 2 bilhões de reais, com quanto se vai ace-
frutos, alterações que melhoraram, qualificaram e nar no momento da votação da reforma tributária,

---~ ------
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para que haja aumento da carga de impostos, já insu- com previdência. São feitas reuniões para cá e para
portável neste País? lá, discussões com a sociedade, na mídia. E alguém

Entendo, Sras. e Srs. Parlamentares, que deve- vem dizer que tivemos pouco tempo e faltou oportuni-
mos, sim, ter compromisso acima de tudo com o povo dade para debater a matéria?
brasileiro. Os Governadores, para resolverem o pro - Há pouco, um Deputado do PFL reclamou que o
blema da previdência estadual, estão abrindo mão da PT não votou favoravelmente às reformas que o Go-
sua autonomia no ICMS. Mas amanhã, certamente, verno passado queria fazer e nãofez. Não as fez por-
vão estar de pires na mão aqui em Brasília, em busca que não quis, porque não teve capacidade de discutir,
de soluções para os já graves problemas dos Esta- de articular, como tivemos, como fez o Governo Lula.
dos, a exemplo do que acontece aos Municípios hoje.

O Governo passado fez o que quis nesta Casa, mu-
O que está aqui não é muito diferente disso. dou a moeda, criando o real, privatizou estatais, tinha

Desmonta-se, mexe-se com a estabilidade das
instituições, desrespeita-se o servidor público, aquele força política e maioria para votar o que quisesse. Não
que dedicou a vida ao serviço da sua comunidade. adianta reclamar.

Por isso, Sr.. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Ganhamos as eleições para fazer as mudanças
como disse no início, é realmente a hora da verdade. de que precisa este País. Àqueles Deputados que es-
Agora, quem não tiver coragem, foge e não vota; os tavam dizendo que a previdência complementar seria
partidos não podem substituir os Deputados, como na privatizada, o § 15 do art. 40 está dizendo claramente:
Comissão; vai aparecer no painel quem tiver previdência complementar de natureza pública com
coragem, compromisso com o povo brasileiro, e quem entidade fechada. Está muito claro.
realmente está comprometido com o Governo.

A Câmara dos Deputados, durante todos esses
Entendo que a base do Governo tem razão em meses, com o intenso debate que realizou, embora

defender essa reforma, que nada mais é doque um
paliativoao.caixa da Previdência. Mas tenho certeza, muitas vezes polêmico, conseguiu chegar a esse bom
por outro lado, Sr. Presidente, de que essa reforma resultado, que faz justiça social com a previdência
não resolve o problema central. da Previdência, que é deste País, que tem mais de 20 milhões de pessoas
seu modE310 de gestão. Previdência não deve ser que não podem alimentar-se durante o dia; 51 % de
gerida por político OU direção política, mas de forma trabalhadores que ganham menos de 4 salários míni-
técnica, com gestão tripartite, em que o segurado, o mos por mês; milhões de trabalhadores no campo
Governo e as partes interessadas estejam
representadas. que trabalham por 40, 50 anos e, quando chegam aos

Eu, particularmente, por mais interesse que 60,65 anos de idade, têmdificuldade de ganhar 1 sa-
tenha na· matéria, não teria condições de votá-Ia lário mínimo, enquanto muitos nunca contribuíram e
neste momento, pela forma em que foi apresentada. ganham 20 mil, 30 mil, 40 mil. reais de aposentadoria.
Mais umavez, matéria tão importante é apresentada O povo brasileiro está atento a este debate, a
a toque de caixa nesta Casa. Por isso, o PFL vai votar esta tribuna. Por isso, nenhum Parlamentar desta
contra essa matéria, Sr. Presidente. Casa precisa ficar com medo de dar seu voto. Tenho o

Muito obrigado. maior orgulho de votar. Minha primeira vitória é dar
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para meu voto afavorda reforma nesta noite, porque tenho

encaminhar, conoedo a palavra ao nobre Deputado certeza deque ela, além de urgente, é socialista, por-
Zé Geraldo, que falará a favor da matéria. S.Exa. tanto, faz justiça social. (Apupos.) Essa é a reforma
disporá de.5 minutos.

que vamos votar nesta noite.
OSR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Sem revisão do Muita gente neste Pals está mal informada, por-

orador.) - Se Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fun-
que muitas Iiderançé\s conduziram para isso, para ten-cionários desta Casa e todos aqueles que me ouvem .
tar desgastar o Governo, mas não vão conseguir, pornesternomento, durante todo o dia, ouvi vários Depu-

d d O . ~ . G I que ele tem coragem de enfrentar o debate. É um go-ta os a poslçaoa este overno amentarem, re-
clamarem, pela falta de oportunidade para discutir a Verno que discutiu o projeto.
matéria e de que não têm conhecimento dela. Mas O resultado de todo esse debate é a aprovação
isso não é verdade. desse projeto, que vai garantir justiça social e o futuro

Há aproximadamente 90 dias estamos realizan- da aposentadoria dos atuais e dos futuros trabalhado-
do intensos debates nesta Casa. Toma-se café, se al- res deste País.
moça, se janta discutindo previdência e até se sonha Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas- A emenda aglutinativa só poderia ser construída
saremos agora ao encaminhamento da emenda aglu- com texto de emenda ou do relatório. Vai-se buscar,
tinativa. de maneira interpretativa, o inciso V do art. 93 da

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden- Constituição Federal, que diz que a diferença não
te, peço a palavra pela ordem. pode ser superior a dez por cento, nem inferior a cinco

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento.
VExa. a palavra. Essa conta algébrica virou 85,05%. Não há em ne-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL _ BA. nhum texto a expressão "limitado a oitenta e cinco in-
teiros e cinco décimos".

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
antes de iniciarmos o processo de votação, os Líde- S.Exa., o Presidente, no afã de defender a
res gostariam de submeterà apreciação do Plenário emenda aglutinativa, interpreta que no inciso V do art.

93 da Constituição Federal, quando se fala em não
um requerimento de adiamento da votação. superior a 10% nem inferior a 5%, não excedente a

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Infe- 95%, essa soma algébrica permite os 85,05%.
lizmente, é uma votação importante e o encaminha- Outra coisa mais escabrosa e mais preocupan-
mento já faz parte do processo de votação. A matéria te. O § 15 fala em contribuição definida. O que quer di-
é vencida. zer essa aberração? Que quem estiver nesse novo

Esta Presidência indefere o pedido. sistema não terá o benefício definido. Contribuição
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Obrigado, Sr. definida, sim. Qual será o benefício, ninguém conhe-

Presidente. cerá. Contribuir-se-á ao largo do tempo, e, ao final,
O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a ninguém saberá qual é o benefício definido.

palavra para uma questão de ordem. Aliás, S.Exa., o Ministro da Previdência, já nes-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem sa condição, em 2 de abril de 2003, publicou artigo no

VExa. a palavra. jornal Folha de SPaulo intitulado Os Fetiches do PLP
O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Questão n° 9. E disse na parte final: "Para tanto, é preciso alte-

de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rar o texto do PLP nO 9, eliminando a obrigatoriedade
com fulcro no art. 95, combinado com o art. 162, inci- de plano de contribuição definida". Palavras do Minis-
so 11, do Regimento Interno, gostaria que VExa. des- tro Berzoini, dizendo que toda a nossa discussão era
se conhecimento ao Plenário dos destaques, liberan- fetiche e que, para salvar esse fetiche, tinha que ex-
do cópia para os Parlamentares, ou lesse todos eles, purgar a expressão "contribuição definida". Está ago-
inclusive o n° 179, porque nós ficamos aqui peregri- ra enfeitiçado S.Exa. Descobre-se o fetiche. Está ga-
nando nos corredores, pegando assinatura dos cole- rantida, na emenda aglutinativa, de forma sub-reptí-
gas para propostas, e de repente tudo vira fumaça, cia, a aprovação do PLP n° 9. Não se precisa mais do
nem sequer este Plenário toma conhecimento dos PLP n° 9. Votada essa emenda aglutinativa, estará

garantida a chamada contribuição definida, e esse
nossos destaques. objetivo estará alcançado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Esta Casa tem uma responsabilidade muito
Presidência vai providenciar a relação. Há destaques grande. A emenda aglutinativa não garante a integrali-
de bancada e individuais. Enquanto se faz o processo dade; a emenda aglutinativa não garante a paridade;
de encaminhamento da emenda aglutinativa, faremos a emenda aglutinativa não garante as regras de tran-
isso. sição; a emenda aglutinativa não garante o direito ad-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para quirido.
encaminhar contrariamente à emenda aglutinativa, Na verdade, quem votar a favor dessa emenda
concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria aglutinativa na vã ilusão de que poderá consertá-Ia
de Sá. S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna. nos destaques, nas emendas, estará fazendo o jogo

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. dos contentes. Portanto, a grande alternativa que res-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ta àqueles que são responsáveis, que têm compro-
Parlamentares, vamos votar uma emenda aglutinati- misso, é não aprovar a emenda aglutinativa. Aí, sim,
va totalmente anti-regimental. Ela é anti-regimental votaremos o relatório.
porque é costurada em texto de matéria da própria Aliás, esse relatório está sendo jogado na lata
Constituição, e, o pior de tudo, de maneira interpreta- do lixo por esta Casa. Dar preferência à emenda aglu-
tiva. tinativa significa que o relatório não valeu de nada.



o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado
Maurício Rands.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputa
dos, a emendaaglutinativa do Deputado Jose Pimen
tel confirma o qLle disse o Presidente Lula ao trazer a
esta Casa a PEC n° 40, acompanhado dos 27 Gover
nadores e da quase totalidade dos Prefeitos das Ca
pitais brasileiras: o Parlamento saberá conduzir o diá
logo com todos os atores envolvidos com a reforma
da Previdência.

Essa emenda aglutinativa atende a reivindica
ções de todos os setores. Ela é o resultado da discus
são havida. nQ País sobre algo que é fundamental
para a apostano futuro. É isso que Brasil está fazendo
ao discutir a reforma previdenciária.

Anotei algumas mOdificações da versão original
da PEC nO 40. Por exemplo, aqui está uma norma
constitUcionalizada que garante inclusão previdenciá-
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Para que todo esse tempo gasto na discussão do re- ria a 40,6 mílhões de brasileiros que não têm qualquer
latório? Para que a convocação extraordinária? Ti- cobertura.
nham razões aqueles que diziam que a convocação Na emenda aglutinativa do Deputado José Pi-
extraordinária era despicienda e desnecessária. A mentel, o subteto do Poder Judiciário nos·Estados foi
prova está aqui: o relatório foi jogado no lixo e se vota- elevado de 75% para 85%, adequando-se à norma do
rá a emenda aglutinativa, uma composição absurda, inciso V do art. 93, que manda, na sua parte final, res-
abstrata, que quer acabar com o Estado brasileiro. peitar o teto estabelecido no inciso XI do art. 37.

Aquele que votar a favor dessa emenda agluti- Consta da emenda aglutinativa do Deputado
nativa será responsável pelo desmonte do Estado José Pimentel o aumento da faixa de isenção dacon-
brasileiro. É por isso quevários funcionários acorrem tribuição dos inativose dos pensionistas de 1.058 para
a esta Casa, tentando alertar a todos, até aqueles que 1.200 rêais, metade do feto constante do art 201.
acreditavam poder defender seus interesses, Também foi garantida a integralidade das pen-

Esses, hoje, viraramas costas àqueles que vo- sões até 2.400 reais. Isso eleva consideravelmente o
taram no Partido dqs Trabalhadores porque acredita- universo de pensionistas que vão ter garantida a inte-
vam que iria defender seus direit9s. Quem é hoje Pre- gralidade do seu benefício previdenciário.
sidente é um ex-trabalhador. Há 20 anos Lula não tra- Foi prevista a previdência complementar pública
balha. Portanto,elenãoconhecemaisasdificuldades com contribuição definida, desmistificando o argu-
de um trabalhador, principalmente as do servidor pú- mento demag.óg.ico de. que.. o Governo e a.s fo.rças da
blico, esteio do Estado brasileiro, esteio desta Nação. . . . . . .

. mudança estariam. quElrendo privatizar a previdência
QLlelnVotar afaVor da emenda aglutinativa será complement.ar. A previdência comple.mentar prevista

algoz da.Nação; jogará por terra todos os sonhos de 'f h d f' . I' ., ~ ... e ec a a, semlns ucratlvos,com partlclpaçao pan-
consfroçãbde ompaís deniocraticarnente liVre. Vo- tária dos trabalhadores e do ente público que a insti-
tdem "não", para!)aIVarO

t
.· Est~dobr~sileiro,par~bdl~fen- tui. Controle socia.'. sem. fins lucrativ.os é a. garantia de

er () que sempre susentamo.. s em. praça.. pu Ica. e f t . 'd . t ~ ·1 td t t . t b' V t ,,~ '" d que os u uros servi ores erao umacomp emen a-
evemos SLlsen ar aqulam em. o ar nao ee- ção previdenciária fiscalizada e garantida pela socie-

fender o Estado brasileiro.
dade.

Sras. e Srs. Deputados, desde a Comissão
Especial, já havia sido assegurada a integralidade e a
paridade para os atuais servidores. Ainda assim,
acrescentou-se a compensação de 11 %, um acrésci
mo aos servidores que atendam à convocação do
Presidente Lula, do Ministério Berzoini e do Governo
da mudança para que cohtinuem servindo ao Estado
brasíleiro.

Sr. Presidente, venho de um Estado muito po
bre. Minha cidade, Recife, tem 1,5 milhão de habitan
tes, e a grande mai~ria \iive em favelas, com muitas
dificuldades. O Estado brasileiro ainda hão chegou a
uma grande parteda população pobre do meu Estado
e da minha cidade.

Há 2 anos, o Recife vive uma experiência exito
sa com o Prefeno João Paulo, Governo do PT, inver
tendo prioridades. Mas essas Prefeituras que estão
invertendo prioridades, esses Governos Estaduais
que .estão querendo resolver o déficitdecidadania da
população precisam que o Estado brasileiro tenha re
cuperada sua capacidade de investir.

Quero dizer uma palavra aos servidores. Eles
estão sendo chamados neste momento a aceitar uma
mudança previdenciária que vai equilibrar o seu siste
ma, evitando que se transformem em papel os benefí-
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cios prometidos pela legislação atual, uma promessa to do consenso de Washington - talvez já falecido-,
impossível. Eles estão sendo chamados pelo Presi- todos aqueles que diziam que essas reformas eram
dente Lula a trabalhar alguns anos a mais para o exigência da banca para continuar a fornecer recur-
Estado brasileiro visando a uma previdência equili- sos ao Governo brasileiro e que eram impatrióticas
brada. hoje no Governo mudam de posição. O pior é que fa-

Companheiras e companheiros, observem que zem um discurso que não guarda sintonia com a práti-
a grande maioria dos melhores quadros da esquerda ca passada nem com a prática presente.
brasileira, das forças democráticas; a unanimidade Peço o testemunho da platéia que aqui está.
dos Governadores; a unanimidade dos Prefeitos das Nós, da Oposição, pedimos ao Relator e aos integran-
grandes e médias cidades progressistas que querem tes da Comissão que levassem aquilo que seria pro-
a União, os Estados e Municípios recuperados em posto como relatório final para audiências públicas
sua capacidade de honrar os compromissos... nos Estados. Seria debatido com setores do funciona-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - lismo, da sociedade civil e produtivos. O que foi levado
Para encerrar, Deputado Maurício Rands. resultou, presumo eu, na proposta que foi apresenta-

o SR. MAURíCIO RANDS - Todos esses gran- da pelo Flelator.
des quadros da democracia brasileira, a esmagadora Estranhamente, hoje, tendo sido iniciada a vota-
maioria dos Governadores, dos Prefeitos, a socieda- ção desse texto que tenho em mãos, eis que o Relator
de civil, a opinião pública estão querendo essas mu- surge com uma emendaaglutinativa global totalmen-
danças, para que os servidores tenham assegurados te nova. Desafio aqui o Parlamentar que possa falar
os seus benefícios e para que o Estado brasileiro pos- dessa ernenda com conhecimento pleno. Ninguém é
sa recuperar sua capacidade de investir nas políticas mágico de, neste burburinho, nesta agitação, ter tido a
sociais, na infra-estrutura, para resolver os problemas menor condição de debater isso, sequer no seu parti-
do nosso País. do, muito menos com as senhoras e os senhores ser-

vidores públicos que aqui estão, com a sociedade civilVamos fazer essa reforma para crescer com dis-
organizada, com setores sindicais, com aqueles quetribuição de renda e para combater a desigualdade, a

pobreza e a exclusão social. É esse o nosso objetivo, dizem representar, ou seja, os trabalhadores deste
País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queridos ser-
vidores. É isso que chamo de contradição plena entre

prática e retórica e que deploro com profundo cons-
Muito obrigado. trangimento. Não sei dizer, confesso a todos, se essa
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Emenda Aglutinativa n° 4 aperfeiçoa ou piora o texto.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu- Não podemos comprometer o futuro de milhões e mi-
tado Antonio Carlos Pannunzio, que falará contra a Ihões de brasileiros, que já pagaram e vêm pagando
matéria. com seu trabalho, seus suor e suas convicções políti-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO cas, que levaram o Partido dos Trabalhadores ao Go-
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vemo. Não podemos atestar a essa gente que essa
Sras. e Srs. Parlamentares, quero, neste momento, emenda seja uma boa proposta. Ninguém aqui tem a
deixar clara minha posição pretérita, ao longo da mi- menor condição de fazer isso. Não podemos passar
nha vida neste Parlamento, vida esta que não come- ao País a impressão de que nesta Casa, na Casa do
çou neste meu terceiro mandato. povo, vota-se de afogadilho, vota-se o último calha-

Nos últimos 8 anos, defendi aqui, nesta tribuna e maço de papel, sem a menor preocupação com o
em todas as outras que se me apresentavam, a tese destino da nossa gente.
das reformas, por uma razão muito simples: tinhacon- Sinto-me tremendamente constrangido, porque
vicção sobre elas, e o Governo do Presidente Fernan- passei minha vida pública defendendo reformas. De-
do Henrique Cardoso também, muito diferentemente fendi a reforma da Previdência, a modernização e fle-
do atual, tinha convicção sobre aquilo que era bom xibilização da CLT, a reforma administrativa, a refor-
para o Brasil, aquilo que era importante para projetar ma do Estado, mas não me sinto na menor condição
o nosso futuro. de aqui, perante meus pares, sobretudo perante o

Avançamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla- povo brasileiro, fazer a defesa desse texto.
mentares, até o limite do possível. Chegamos a um Quero dizeràs Sras. e aos Srs. Parlamentares, a
novo contexto político, no qual aqueles todos que nos todos os que nos vêem e nos ouvem neste momento,
execravam, que diziam que essas reformas eram fru- àqueles a quem prezo, aos meus Líderes, aos nossos
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Governadores, enfim, a todos, que quero continuar
servindo, mas para servi-los tenho de ir em todas as
posições e situações, como dizia Thomas Morus,
mantendo comigo, no mínimo, minha honra. Com mi
nha honra, servirei melhor a meu povo.

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

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Delga
do, que falará a favor da matéria.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, à sociedade brasileira nunca se colocaram tare
fas para as quais não estivesse preparada. Quiseram
a história, Deus e o eleitorado brasileiro dar ao Presi
dente Lula o desafio e a honra de realizar o que outros
igualmente honrados tentaram, mas não dispuseram
de condições favoráveis como as atuais.

Há momentos em que as países necessitam de
patriotas de sangue frio para enfrentar turbulências e in
compreenSÕes, contrariar costumes, que nem sempre
foram adquiridos por má-fé, e rédefinir o padrão de civili
zação que almejamos. Para isso, é preciso rédefinir o
sistema de organização e administraçã,o do País.

Legítimos interesses circunscritos a setores so
ciais não podem adquirir primazia sobre tudo mais.
Direitos restritos, quando as sociedades tornam-se
de massa, como a nossa, onde predomina um povo
sem direitos elementares, tendem a renascer como
doenças quando defendidos de forma desabrida, sem
a noção dos oUtros, sempre a maioria.

Temos de restaurar o acordo original das pala
vras e dos conceitos neste plenário. A justiça previ
denciária nos· obriga a saber que a Previdência faz
mais do que pagar aposentadorias. É um regime que
atende a cobertura de doença, invalidez, morte, ges
tação, desemprego involuntário, salário-família, de
pendentes dos segurados de baixa renda e pensões
diversas.

A consciência previdenciária nos obriga a en
tender que há continentes e países inteiros mergulha
dos na pobreza também por se recusarem a desen
volvê-Ia, defendê-Ia e implantá-Ia. Sua ausência pro
duz situações revoltantes. O Estado não tem 2 dinhei
ros. Se concentrar muito em poucos setores, brota in
justiça nos outros que abandonou.

É.um privilégio ter uma casa própria antes dos
30 anos, rnl;\s é uma vergonha para o Estado não aju
dar o povo a realizar este sonho antes dos 60 anos. É
um privilégio aposentar-se antes dos 50 anos, mas é
um escândalo não conseguir se aposentar nunca.

A consciência previdenciária, a justiça previden
ciária é um tributo, é uma homenagem que as gera
ções mais velhas prestam às novas gerações. São os
avós, são os país, somos nós os mais velhos aqui que
temos filhos, que, na verdade, com a contribuição pre
videnciária, permitimos a eles sobreviver com traba
lho, remuneração e autonomia. Quem hoje não vive
neste País a angústia do prolongamento da perma
nência dos filhos em casa cada vez mais, devido à in
capacidade do Estado de investir em produção, em
prego, distribuição de renda? É a consciência previ
denciária que facilita, que obriga que as gerações se
encontrem.

Na verdade, pedimos - o Presidente Lula, o De
putado José Pimentel, a bancada do PT, o campo do
nosso partido aliado nesta eleição - aos Srs. e Sras.
Deputados nesta noite, porque o povo, na sua sabe
doria, nos deu a Presidência da República, mas, tam
bém com sabedoria, não nos deu maioria parlamen
tar, com o objetivo de construir esse edifício de justiça
social que é essa consciência previdenciária. Vamos
fortalecer as áreas de igualdade entre todos os brasi
leiros, restaurara racionalidade para as políticas pú
blicas, relativizar os interesses específicos, dar funda
mento positivo às mudanças. É o momento da igual
dade entre todos. E aqueles que tiveram esse interes
se num passado recente no Brasil não têm por que
não querer ter esse interesse agora.

Essa não é uma questão do Governo Lula,
como não foi uma questão do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma questão do
povo brasileiro. São aqueles que trabalharam, são
aqueles que contribUíram, ou aqueles que até rece
beramsem contribUir, que vão ajudar as novas gera
ções a ter umpouco dessa riqueza que o nosso País
produz e não consegue distribuir de maneira que pos
sa nos fazer, com a consciência tranqüila, ajudar esse
povo, acalmar esse povo .e resolver uma parte da
questão nacional, queéa justiça previdenciária.

Vamos ao voto. Ninguém aqui estará envergo
nhado,humilhado ou será derrotado por enfrentar um
brasileiro que estará disposto a ajudar outros milhões
de brasileiros.

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

bre a mesa requerimento do nobre Líder do PFL, o
Deputado Rodrigo Maia, no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nas termos do
art. 101,11, "b", 3, e 189, § 4°, do Regimento Interno,
que a votação da PEC 40, de 2003, se proceda artigo
por artigo.



36616 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Assina: que aprovar os destaques do PT, do PSB e do PDT ao
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL. PLP n° 9, que tratava da previdência complementar.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Sr. Presiden- Portanto, nem o Ministro conhece o relatório.
te, peço a palavra pela ordem. Por isso, é importante que esta Casa vote artigo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem por artigo, para que possamos conhecer o novo
relatório sobre o projeto que o Governo encaminhou a

V.Exa. a palavra. esta Casa, infelizmente objeto de pouca discussão e
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela de decisão centralizada, tomada por 2 ou 3 pessoas,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é in- sob a liderança do Ministro da Casa Civil. Essa é a
tempestivo o requerimento, porque estamos votando razão por que o PFL pede que se vote dessa forma, e
uma emenda aglutinativa. É uma emenda. Não há espera que a base do Governo entenda que cada um
como votar parte por parte, como no texto principal. dos artigos precisa ter justificativa. O que não pode
Foi votada a preferência, e o Plenário aprovou a pre- acontecer é esta Casa votar às cegas a destruição do
ferência de uma emenda aglutinativa. Estado moderno brasileiro, a destruição do serviço

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- público brasileiro, sem ter sequer o direito de
te, peço a palavra para contraditar. conhecer o relatório do Deputado José Pimentel.

Contradições existem, Sr. Presidente, como eu
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um disse, até de parte do próprio Ministro da Previdência,

momento, nobre Deputado José Carlos Aleluia. que depois desta votação vai ter de pedir o boné, e
Nobre Deputado Professor Luizinho, é uma não será aquele mesmo boné que o Presidente Lula

emenda aglutinativa global. Pelo fato de ser global, usou. O Ministro vai ter de pedir as contas, ir para a
pode perfeitamente comportar a apreciação de artigo casa e voltar a ser Deputado, porque diz uma coisa e
por artigo. o Governo diz outra. No mínimo, está desmoralizado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Respeito a Não pode continuar sendo Ministro, porque não terá
decisão de V. Exa., Sr. Presidente. mais poder, visto que o que escreve e assina já não

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ tem valor 2 ou 3 meses depois. Repito: não são 2 ou 3
anos depois. Há 2 ou 3 anos o PT lutava contra o que

Obrigado, nobre Deputado Professor Luizinho. hoje defende, tudo bem; mas mudar o discurso em 2
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para ou 3 meses é muito grave!

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Esperamos aprovar esse requerimento e discutir
Rodrigo Maia, que falará a favor do requerimento. profundamente a matéria nesta noite, até quando for

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão necessário - 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da
do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a VExa. a manhã, não há problema. Estamos dispostos a votar,
oportunidade de o PFL defender seu requerimento, mas votar com conhecimento do relatório. É por isso
apesar de o Líder do Governo, o Deputado Professor que o PFL encaminha o requerimento e pede a aten-
Luizinho, já achar que a hora está estendendo-se, ção de todos os partidos, PSDB, Pp, PTB etc., para
que daqui a pouco o quorum vai acabar e o Governo que amanhã nenhum de nós seja cobrado nas ruas
não terá condições de colocar em votação a reforma pelo que votou mas não sabia que estava votando.
da Previdência. Por isso, Sr. Presidente, fazemos este registro

Nossa proposta, Sr. Presidente, como estamos antes da votação do parecer principal, na apreciação
diante de um novo relatório, de pouco conhecimento desse requerimento, para que o Governo possa
por parte do Plenário, é votarmos artigo por artigo, até entender que está votando um projeto ruim, um
para conhecermos esse relatório, que ninguém ainda projeto que tem apenas cunho fiscal, no interesse de
conhece direito - aliás, Sr. Presidente, nem o Ministro atender ao problema de caixa dos seus
Ricardo Berzoini, porque se o conhecesse haveria de Governadores e dele próprio, o Governo Federal, sem
reprová-lo, por exemplo, quanto à contribuição qualquer preocupação com futuros problemas
definida do futuro sistema de previdência estruturais do sistema previdenciário deste País -
complementar. O Deputado Alceu Collares e o porque o que vai ser aprovado nesta noite vai gerar
Deputado Arnaldo Faria de Sá fizeram aqui referência déficit daqui a 20 ou 30 anos, sem dúvida alguma, e
ao que o Ministro escreveu em abril deste ano. Vejam, daqui a algum tempo as próximas gerações estarão
há contradição não com o que foi dito há dois ou três aqui discutindo mais uma reforma, que vai mais uma
anos, mas com o que se disse há alguns meses! O Sr. vez tungar os servidores públicos, reduzindo ainda
Berzoini já era Ministro da Previdência deste Governo mais os já pequenos salários que eles recebem.
quando defendeu em um artigo que a contribuição Sr. Presidente, espero ver esse requerimento
definida teria de ser derrubada, e que esta Casa teria aprovado, para votarmos artigo por artigo e,



"Art.37 ..
XI - a remuneração e o subsídio dos

(...) detentores de mandato eletivo e dos de
mais agentes políticos e os proventos, pen
sões ou outra espécie remuneratória, perce
bidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal (...) dos Ministros do Supremo Tribu
nal Federal (...);"

Isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
significa o seguinte: a verba indenizatória e o auxí
lio-moradia que V. Exas. recebem estarão prejudica
dos. O Relator disse que quis compatibilizar esses
benefícios cOm a Emenda Constitucional na 20, de
1998. Na época não havia a verba indenizatória, que
foi instituída quando o Presidente Aécio Neves assu
miu a Presidência da Câmara dos Deputados, no
início do ano de 2002. Portanto, a verba indenizató
ria estará prejudicada se votarem o texto como está.

Algumas Lideranças do Governo dizem que vão
resolver esse caso, De que forma? Aceitando a vota-
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principalmente, para não deixarmos maio Ministro da ção de emenda posterior para suprimi-Ia. Mas isso
Previdência, que é contra a contribuição definida do não vai adiantar, porque, se já tiver sido aprovada
futuro sistema de previdência complementar, e não essa emenda, serão necessários 308 votos para ex-
acreditamos que seja um Ministro sem poder. tirpá-Ia. Então, V.Exas. estarão votando contra si pró-
Desejamos que represente bem o seu Governo. E vou prios! Querem votar? Que votem!
repetir, porque a situação é grave: é muito sério um Vou votar contra essa emenda aglutinativa por-
Ministro que está há. 7 ou 8 .tneses no cargo ficar que ela não garante a.· integralidade. nem a paridade
desmoralizado perante o Congr~sso Nacion<;ll Por .
isso é importante votarmos. artigo por artigo e dos proventos, nem a isenção de contribuição para o
retirarmos a contribuição definida, a taxação dos inativo, nem regras de transição, nem o direito adquiri-
inativos, a redução das pensões e a questão do Poder do. Na verdade, estolJapenas alertando a grande ma-
Judiciário. ioria dos Parlamentares: V.Exas. estarão dando um

Precisamos de um sistema previdenciário que tiro no próprio pé; estarão votando olimite do somató-
defenda o servidor público brasileiro, elemento de rio de quaisquer vencimentos. e vantagens em
fundamental importância para o futuro deste País. R$17.170,OOI Se é isso que querem votar, tudo bem,

Muito obrigado, Sr. Presidente. votem, mas depois não reclamem, não venham dizer
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - que não há condições d~ pleno exercício do mandato

Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao no- porque falta verba indenizatória, ou porque não há
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra o auxílio-moradia.
requerimento. Portahto, quem quer votar pela aprovação da

O ~R. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP. matériaque vote, mas que o faça sabendo o que está
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sendo feito contra as condições de pleno exercício do
Parlamentares, sou contra o requerimento de votação mandato .parlamentar. Não adianta querer ressal-
de artigopor artigo porque entendo que o que temos vá-Ias com uma emenda, porque para isso teremos
de fazer é derrotara emenda aglutinativa totalmente, de conseguir 308 votos, e V.Exas. sabem o que acon-
de uma vez, em votação única. tecerá: os Parlamentares que estão interessados no

Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares, por- todo vão di~er9ue votam conosco, mas depois sairão
que muitos não leram o texto; o inciso XI do art. 37 es- correndo, deixando todos abandonados á própria sor-
tabelece, textualmente, o seguinte: te, como fizeram hoje com os trabalhadores.

Aliás, eu recebi agora. à noite urna notícia absur
da: a Polícia RodoViária Federal teria recebido do Go
verno ordens de irnpedir o acesso dos ônibus que es
tão nas estradas trazendo OS trabalhadorespara Bra
sília. V~jam a ação sorrateira, desleal, .. desonesta,
sub-reptícia desse.Governo! Ele estáagindo como al
guns incauto~ e.ingêriu?s achavam que não iria agir.
Não acreditem nesses que...

(Tumulto npfJ;lenario.)
O SR.P~ESID~N"E (João Paulo Cunha) - De

putadoArnaldoFariadéSá, V.Exa. pode encerrar seu
encaminhamento. Solícito •• aos Deputados que não
utilizem omicrofone de apartes. Peço que seja retira
da das notas taCluigr~ficasa expressão anti-regimen
tal dita ao microfone de apartes.

O SR.~RNA~bo .. FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, quem di~seisso Ioi o Deputado Paulo
Delgado- e nãoé ~prirneira vez que S.Exa. usa essa
expressão - ouoDeputEldo Paulo Rocha. Foi um dos
Paulos do PT. S.Exas. ~êm que aprender a respeitar
esta .. tribuna. Est~ ..•. tribuna é sagrada. Estou
defendendo o trElbalhadpf, como é obrigação dos
senhores, que, ~o entamo, estão virando as costas
para ele. Vão ver o quanto isso lhes custará.
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Defenderemos os trabalhadores hoje, agora e
sempre. (Palmas.)

(Texto escoimado de expressão anti-regimental,
conforme o art. 15, inciso V, alínea "b", do Regimento
Interno.)

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

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

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem está
faltando ao respeito são os 2 Deputados que estavam
em plena tribuna com uma placa ofendendo partidos.
Essa placa tem de ser retirada do plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
meu dever informar à Casa que, do ponto de vista do
Poder Legislativo, não há absolutamente qualquer
procedência nas observações com referência a esse
artigo, exceto sobre a verba de moradia, efetivamente
creditada nas contas de nossos Deputados, daqueles
que assim preferem. A essa questão, sim, daremos
encaminhamento. Mas neste momento não há
problema, porque, mesmo acrescido dessa verba, o
salário não atinge os 17 mil reais. E do ponto de vista
da verba indenizatória e das passagens, não há
objeção alguma. É meu dever esclarecer à Casa que
não há qualquer problema. A Mesa tomou todos os
cuidados e está muito bem amparada para suportar
essa afirmativa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa. não pode contestar minha afirmação. A Mesa
não pode· discutir contraditando meu argumento na
tribuna.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, eu quis prestar um escla
recimento como Presidente da Casa. Trata-se de ma
téria que afeta o Poder Legislativo e que, como Presi
dente, estou esclarecendo. O direito de voto do desta
que está reservado a V. Exa. e a qualquer um dos Srs.
Deputados. Só por dever do ofício, tomamos todos os
cuidados e o assunto já está bastante esclarecido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - O art.

117, inciso XIII e § 1°, do Regimento Interno, permite
que, na apreciação desse requerimento, os Líderes,
além dos autores, possam usar a palavra por 5 minu
tos, e o PFL requer esse direito.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minuto, Deputado Aleluia. (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Está no inci
so XIII, votação artigo por artigo, e no § 1° do art. 117.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Veja, Deputado, há uma seção específica para essa
questão no Capítulo 111 do Regimento. É a Seção IV,
Do Encaminhamento de Votação. O art. 192 é trans
parente quando, no seu § 8°, reza que o encaminha
mento, "nos requerimentos, quando cabível, é limita
do ao sinnatário e a um orador contrário".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Mas, Sr. Pre
sidente, está escrito no inciso XIII do art. 117: "vota
ção de proposição, artigo por artigo". Está escrito
aqui, explicitamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sim, mas trata-se de encaminhamento de votação,
Deputado. Há uma regra específica para isso.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - E em que
momento seria usada a palavra, se está escrito no art.
192, § 1°, que os requerimentos previstos nesse arti
go não sofrerão discussão, e só poderão ter sua vota
ção encaminhada pelo autor e pelos Líderes? Estou
reivindicando a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V Exa. é mais experiente que este Presidente e sabe
que, quando há colisão de interpretação, a Mesa tem
o direito de arbitrar a regra que especificamente trata
melhor a matéria. Neste caso é a do encaminhamento
de votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Mas, Sr. Pre
sidente, o texto está mais do que claro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Neste caso, também o outro dispositivo está claro,
Deputado. Exatamente por que os dois estão claros, a
opção é da Mesa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - VExa. está
fazendo a opção de não dar ao Líder a oportunidade
de discutir o assunto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
permitir a orientação da bancada por VExa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Por 5
minutos, Deputado Caiado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, cinco minutos, não; pelo tempo regimental para
orientação da bancada.

Vou pedir a orientação de bancada.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB?

O SR. MILTON CAROlAS (PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "não".

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

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "sim".

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

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

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

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PUPSL vota "não".

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

O SR. NELSON MEURER (PP-PR. Pela ordem.
Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"não".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
votação o Requerimento do Deputado Rodrigo Maia Como vota o PMDB?
solicitando votação de artigo por artigo. O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR. Pela

Como vota o PV? ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
O SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem. PMDB vota "não".

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
"não". Como vota o PFL?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-
Como vota o PRONA, Deputado Amauri Robledo demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Gasques? Srs. Parlamentares, recebemos essa emenda agluti-

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES nativa do Relator há poucas horas. Convocamos toda
(PRONA - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - a nossa assessoria. As explicações feitas pelo nobre
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim". Relator não foram conclusivas. O Deputado Rodrigo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Maia apresenta a proposta de votarmos artigo por ar-
Como vota o PCdoS? tigo porque realmente queremos esclarecer todos os

Como vota o PDT? pontos que estamos questionando. Isso é de uma gra
vidade ímpar. A maioria dos Parlamentares, como ago-

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela ra há pouco os Deputados Arnaldo Faria de Sá e Rodri-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a go Maia salientaram, e como se percebe pela inquieta-
maioria da nossa bancada decidiu pelo voto "sim", ção de todos osLíderes, estão demonstrando urna só
mas com absoluto respeito aos companheiros, que posição: não há por que toda esta precipitação.
não são poucos, vou votar "não". Não sabermos exatamente de que trata cada

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - artigo dessa emenda aglutinativa é de uma gravidade
Como vota o PPS, Deputado Roberto Freire? ímpar, repito. Além do mais, o PFL tem de dizer em

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or- alto e bom som que, graças a um processo de traba-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS lho e. de oposição nesta Casa,. conseguimos melho-
vota "não". rar, e muito, o texto do Relator, mas ele ainda está lon

ge daquilo que nós pretendemos hoje, seja quanto à
situação do inativo, seja quanto à situação do pensio
nista, seja quanto ~ situação do professor - porque
não houve discussão a respeito dos professores uni
versitários -, seja quanto ao Poder Judiciário, com
todo esse detalhamento do teto. Tudo isso, Sr. Presi
dente, precisa ser profundamente dissecado, para
termos consciência do que estamos votando.

É inaceitável, num momento como este, diante
de uma medida tão grave, que atingetodos os servi
dores, que desestabiliza o funcionalismo público des
ta Nação, votarmos a matéria sob um rolo compres
sor oriundo do Planalto, que aqui impõe a sua vonta
de e a suaforça sopre o Poder Legislativo.

Conclamo todos os Parlamentares para vota
rem "sim" ao requerimento. do Deputàdo Rodrigo
Maia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Paulo Rocha?

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim" à reforma da Previdência e "não" ao requeri
mento do PFL. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB, Deputado Inácio Arruda?

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
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PCdoB vota "não". Se houve alguém que desmante- O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
lou o serviço público, não foi a atual base que apóia o demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo Lula; quem desmantelou o serviço público e PSDB está em obstrução.
o País foi a turma que esteve com Fernando Henrique O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or-
no Governo anterior. (Apupos.) demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL

Por isso, o PCdoB vota "nãd', Sr. Presidente. está em obstrução também.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

Como vota o Governo? PSDB, o PFL e o PRONA estão em obstrução.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço

ordem. Sem revisão do orador.) - O Governo solicita à a palavra pela ordem.
base aliada que vote "não", Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os VExa. a palavra.
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem.
encontram. (Pausa.) Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

REJEITADO. dos Trabalhadores convoca todos os seus Deputados
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- a comparecerem ao plenário para votar "não".

te, peço verificação de votos. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve- PV vota "não"; o PRONA está em obstrução; o PCdoB

vota "não"', o PDT, "não",' o PPS, "não"', o PSB, "não"', orificação concedida.
(Tumulto no plenário.) Bloco Parlamentar PUPSL, "não"; o Pp, "não"; o PTB,

"não"; o PSDB encontra-se em obstrução; o PMDB
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- vota "não"; o PFL está em obstrução; o PT vota "não";

te, peço a palavra pela ordem. o Governo, "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-

VExa. a palavra. te, peço a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PFL está em V Ex I. a. a pa avra.
obstrução, Sr. Presidente. O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco a Partido Trabalhista Brasileiro pede a todos os compa-
bancada do Partido dos Trabalhadores a votar "não". nheiros que compareçam ao plenário para votar

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ, Pela or- "não". O PTB vota "não".
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-
PSDB está em obstrução. licito aos Srs. Parlamentares que venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Estamos em processo de votação.
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema peço a palavra pela ordem.
eletrônico. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Está iniciada a votação. VExa. a palavra.
Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-

posto. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, escla-
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a reço aos Deputados que estão chegando ao plenário

palavra pela ordem. que o PFL está em processo de obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Muito obrigado.

VExa. a palavra. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- o Partido Liberal convoca seus membros a virem ao
rança do Governo convoca os Srs. Deputados para vi- plenário votar "não".
rem a plenário votar "não". O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - PSDB mantém-se em obstrução e solicita aos outros
Sr. Presidente, o PRONA encontra-se em obstrução partidos que também entrem em obstrução, por dever
também. de consciência.

. ----------_. --- -------
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A SRA. MIRIAM REIO - Sr. Presidente, peço a Tive a oportunidade d:, na Con:issão.de Consti-
palavra pela ordem. tuição e Justiça e de Redaçao - e veJ~ ~qUl o Deputa-

- do Maurício Rands - , travar uma sene de debates
O S':l: PRES~OENTE (Joao Paulo Cunha) - De- com vários Parlamentares do Partido dos Trabalhado-

putada. Mmam Reld, VE:<a: ~em a palavra..Peç~-Ihe res, quando discutímos o mérito da reformapreviden-
que seja breve, porque ha varlos Deputados InSCritos. dária. Naquele momento, manifestei-me por diversas

A SRA. MIRIAM REIO (PSB-~J. Pela ordem. vezes contrariamente à proposta que o Governoen-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, col~~as caminhou a esta Casa e que hoje vamos referendar
Deputados, estamos vivendo um momento de~lslvo ou não, se é que vamos conseguir chamar a atenção
para a História d,este País. Es.sa forma de~n~aml~ha- dos Srs. Parlamentares. Digo isso porque em diversos
mento não condiZ com agravldadeda materla.. Ha ne- momentos, ao manifestar minha opinião contrária a
cessidade de. aprofundamento, para que e>sta Casa esse ajuste fiscal previdenciário que o Governo do PT
possa votar com consciência. O requerimento ~o De- faz neste momento, que destrói o serviço público e o
putado Rodrigo Maia vem abrir um. leque de dlscus- Estado brasíle.iro,fui provocado por diversos Parla-
são que nã() houve. A discussão deu-se •• à tarde e o mentares do Partido dos Trabalhadores, que diziam:
substitutivo chegou no mor:nento em~que. ~Ia seence~- Deputado~ logo V.Exa.., que pertence ao PSDB, cujos
rou. Então, no meu entendimento, nao podemosacel- Governadores ou váriosdeles, e vários Parlamenta-
tar, Sr. Pre>sidente,esse tipo de encaminhamento. Por res votam <:l fa~or dareforma da Previdência, já a de-
isso, quero deixar bem clara a minha posição: se não fenderam. e alguns tampémneste momento a defen-
foi possíveldiscutir osubstitutiyo, só ~osresta agora dern? Le~broque o Deputado Babá dizia isso.
discu;titartigo por artigo, porque assln:.se abrem as A questão central, neste momento, é a ética na
condlçoes para que todos possam pOSICionar-se com política. Evidenteme~te, sabemos que nem sempre
responsabilidade. .. .. todososcompromissos que .assumimos.em campa-

Discutir o substitutivo ao mesmo tempo em que nha podem ser cumpridos, dadas as dificuldades por
está sendo votado é impossível, §~. Presidente. Meu que passa o País. Mas o que não se pode admitir, o
voto é pelafliscuss~~ art.ígo porartigo, p~ra qu~ e~ta que não se pode e não se deve aceitar é a mentira
Casa não cometa injustiças com o servidor publico como prática política, é o estelionato eleitoral como
brasileiro. prática política.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- Se. há Governadores do meu partido que defen-
vra pela ordem. dem a reforma da Previdência é porque !;ieelegeram

aSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem defendendo essa bandeira. Portanto, cumpriram o
VExa. a palavra. prometido durante oprocesso eleitoral..M~s ~..grave é

O SR.OR.·HÉLlO (PDT - SP. Pela ordem. Sem ver o.p~rtido guedurante tanto.s anos Invlablllzou re-
revisão do orador.)- Sr, Presidente, ratificando a ori- formas Importantes para o PaiS, que_durante tantos
entação o POT vota "não". anos se compr~meteucoma pOPMlaçaoeque se el~-

, .. . . .. ~ T geu com um discurso que.. se mostra cada vez mais
T O ~~. PRESIDENTE (Jo~? Paulo Cunha) - Ja mentiroso e demagogo, vá contra a sua promessa,

esta corrigido, Deputado Dr. Helio. praticando estelionato eleitoral.

O SR•. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço . É fundamental que isso fique claro para a socie-
a palavra pela ~rdem. dade brasileira, porque outras.eleiçôes virão. No ano

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem que vem teremos eleição de Prefeito. Vamos ter elei-
VExa. a palavra. ção em 2006, e nesse momento vamos ouvir os can-

O SR. EDUARDO PAES (PSDS - RJ. Pela or- didatos dizérem o que pre~endem f~zer quando esti-
demo Seln revi$~odo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e verem no ?0~~rno'7.v~remos m~ls um'r vez o P!
Srs. Parlamentqres, venho tentando, desde esta ma- contand? hlstorla~ dl~~ndo q~e vaI fazens~o e aqUl-
nhã, noinfqiodestavotação na sessão extraordinária, lo, ou, PIO[, 9~e nao V~I fazer ISSO n~m aqUilo, e mu-
fazer u~odapalavra,. porque não quero aqui ser mais dando de Idela ao chegar ao Governo, se chegar.
l1m Deputadoa discutir a questão da Previdência pro- Este é amanif~stação que faço, pela ética na
priamentedíta.Na verdade, eu gostaria de chamar a política e pela verdade durante o processo eleitoral.
atençãodos Srs. Parlamentares, principalmente dos Obrigado.

que formama ·base ~o Gov:,rno. - daqueles que se O SR ROBERTO JEFFERSON _ Sr. Presiden-
elegeram comt:>andelras mUito dIferentes das empu- . .. . .••
nhadasno dia de hoje- , desde a sessão extraordi- te, peço apalavra pela ordem.
nária da manhã até este momento, para a questão po- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
lítica. V.Exá a palavra.



VOTARAM

Sim 39
Não 267, mais o voto da Depu-
tada Ora. Clair; portanto, são 268 votos "não";
Abstenções 5
Total 312

É Rejeitado o Requerimento Solicitando que a
Votação seja realizada artigo por artigo.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC n° 40/2003 - Reque- Rimento

Votação por partes
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha 

21:46
Resultado da Votação
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O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela Por isso, vamos votar conscientemente, consig-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dos nando o voto "não", dizendo "não" à ação a serviço do
50 Deputados do Partido Trabalhista Brasileiro, 48 es- rei e "sim" ao trabalho em favor do trabalhador brasileiro.
tão em Brasília. Peço à Liderança que, por favor, con- O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
tate todos os gabinetes, para que todos estejam aqui, peço a palavra pela ordem.
para votar "não". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O Partido Trabalhista Brasileiro vota "não". VExa. a palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or-

Aproveito a oportunidade para dizer que, nesta vota- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi-
ção, o voto justifica especificamente todas as vota- mos o encerramento da votação.
ções anteriores do dia. Quem não votar nesta, se vo- O PFL continua em obstrução.
tar na próxima, que é a primeira votação de mérito, O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
automaticamente terá justificado todas as votações demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
anteriores. Então, quem não conseguir votar o reque- PSDB permanece em obstrução.
rimento poderá votar a próxima matéria. A SRA. DRA. CLAIR - Sr. Presidente, peço a

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden- palavra pela ordem.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem v.ExaÃ.
a
:~~~r~RA. CLAIR (PT _ PR. Pela ordem.

VExa. a palavra. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço a
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. VExa. que consigne meu voto "não", porque o painel

Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, não está aceitando o registro.
Sras. e Srs. Parlamentares, usarei a palavra tantas O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
vezes quanto o Regimento me permitir. É um direito a palavra pela ordem.
regimental. Estou inscrito. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Na verdade, meu objetivo é alertar esta Casa VExa. a palavra.
para a ignomínia que estamos cometendo. Estare- O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
mos, ao votar essa emenda aglutinativa, desrespei- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
tando o Regimento e o texto constitucional, alguns na PSDB permanece em obstrução.
vã ilusão de que poderão resolver, por meio de desta- O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or-
ques para votação em separado, as pendências des- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, PFL
sa emenda; outros, mais ingênuos - não vou dizer está em obstrução.
inocentes, porque esta Casa certamente não os têm Pedimos o encerramento da votação.
- , achando que poderão aprovar outras emendas O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
para corrigir essa aglutinativa. Mas quem quiser apro- Está encerrada a votação.
var qualquer emenda depois precisará de 308 votos. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - proclamar o resultado.
Interrompo a fala do Deputado Arnaldo Faria de Sá
para informar aos Srs. Parlamentares que vou encer
rar a votação assim que S.Exa. concluir sua fala.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Se o Gover
no, com todos os seus cargos e comandados, tem di
ficuldades para obter 308 votos, como um Parlamen
tar, de per si, sozinho, sem benesses, poderá obter
apoio para aprovar uma emenda? Isso é uma vã ilu
são. O mais lógico é derrotarmos a emenda aglutinati
va. Se fizermos isso estarão resolvidos os DVSs e as
emendas, e o Governo não estará derrotado, porque
ele, com o beneplácito da Mesa, votará o relatório e
outras emendas aglutinativas, e terá a oportunidade
de pelo menos resguardar os direitos dos trabalhado
res que julgo inalienáveis, como a integralidade, a pa
ridade, a não~contribuição da inatividade, a garantia
das regras de transição e do direito adquirido.
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Sim 39
Não 268
Abstenção 5
Total da Votação 312
Orientação
PT - Não
PFL - Obstrução
PMDB- Não
PSDB - Obstrução
PTB-Não
PP- Não
PUPSL- Não
PSB-Não
PPS- Não
PDT -Não
PCdoB- Não
PRONA - Obstrução
PV - Não
GOV-Não
Art. 171
Total Quorum 313
Obstrução 43
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 7

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Babá PT Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Wladimir Costa PMDB Não
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lé Geraldo PT Não
lé Lima PP Não
lequinha Marinho PTB Não
Total Pará: 10

AMAZONAS

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

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Casara PSDB Abstenção
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 7

ACRE
Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
lico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Pastor Amarildo PSB Não
Ronaldo Dimas PSDB Obstrução
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Clóvis Fecury PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Pedro Fernandes PTB Não
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Pedro Novais PMDB Não
Sarney Filho PV Não
Sebastião Madeira PSDB Obstrução
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Obstrução
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Obstrução
Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSDB Obstrução
Inácio Arruda PCdoB Não
José Linhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leênidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PTB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Abstenção
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Obstrução
Total Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSDB Obstrução
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Obstrução
Nazareno Fonteles PT Não
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT Sim
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não

Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB Não
Eduardo Campos PSB Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Maurício Rands PT Não
Miguel Arraes PSB Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Pedro Corrêa PP Não
Raul Jungmann PMDB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Não
Ricardo Fiuza PP Não
Roberto Freire PPS Não
Roberto Magalhães PTB Não
Severino Cavalcanti PP Não
Total Pernambuco: 20

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Givaldo Carimbão PSB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Obstrução
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonê PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Total Alagoas: 7

SERGIPE
Bosco Costa PSDB Obstrução
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PLlPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Não



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36625

Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 7

BAHIA
Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoS Não
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Carlos Bacelar PFL Não
Jonival Lucas Junior PTS Não
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Jutahy Junior PSDS Obstrução
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Não
M@o Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro lrujo PFL Não
Robério Nunes PFL Obstrução
Sevériaho Alves PDT Não
Zelinda Novaes PFL Abstenção
Zezéu Ribeiro PT Não
TotalBãhia: 27

MINAS GERAIS
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Willian PSB Não
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDS Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Herculano Anghinetti PP Não
Ibrahim Abi-Ackel PP Não
Isaías Silvestre PSB Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Sim

José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Osmânio Pereira S.Part. Não
Paulo Delgado PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ron<:ildo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCd()B Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Vittorio Medioli PSOB Obstrução
Total Minas Gerais: 35

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PSB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDS Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Dr. Heleno PSDB Não
Edson Ezequiel PSB Não
Eduardo Cunha PP Sim
Eduardo Paes PSDS Obstrução
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Sim
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Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PSB Não
Julio Lopes PP Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Obstrução
Sandro Matos PSB Não
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Obstrução
Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Obstrução
Amauri Robledo Gasques PRONA Obstrução
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Abstenção
Enéas PRONA Obstrução
Gilberto Nascimento PSB Não
IIdeu Araujo PRONA Obstrução
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PSB Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
Jovino Cândido PV Obstrução
Julio Semeghini PSOB Sim
Lobbe Neto PSOB Obstrução
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Marcos Abramo PFL Obstrução

Mariângela Duarte PT Não
Medeiros PL PUPSL Não
Milton Monti PL PLlPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Obstrução
Professor Irapuan Teixeira PRONA Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Vadão Gomes PP Não
Vanderlei Assis PRONA Obstrução
Vicente Cascione PTB Não
Walter Feldman PSDB Obstrução

Total São Paulo: 48

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Rajão PSDB Obstrução
Sigmaringa Seixas PT Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Enio Tatico PTB Não

Jovair Arantes PSDB Não
Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Pedro Chaves PMOB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Obstrução
Roberto Balestra PP Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PLPLlPSL Não
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PTB Não
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Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

(*) Dra. Clair PT Não
Affonso Camargo PSDB Sim
André Zacharow PDT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Giacobo PL PUPSL Não
Hermes Parcianello PMDB Não
lrís Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Michêletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Total Paraná: 20
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Nelson Proença PPS Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Veda Crusius PSDB Abstenção
Total Rio Grande do Sul: 16

(*) Votos Declarados ao Microfone Durante a
Votação por Impossibilidade de Registro no istema
Eletrônico de Votação

A SRA. MIRIAM REIO - Sr. Presidente, votei
"sim", mas o painel não registrou.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu
voto foi "sim". Por:3 vezes registrei minha obstrução e o
painel marcou abstenção. É preciso consertar o painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V. Exa. poderia 1110strar qual é o posto de votação?

A SRA. VEDA CRUSIUS - Vou localizá-lo.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a Mesa os seguintes

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Sim
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Não
Luci Choinacki PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Zonta PP Sim

Total Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Colfares PDT Sim
Beto Albuquerque PSB Não
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Júlio Redecker PSDB Obstrução
Kel/y Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Obstrução
Luis Carlos Heinze PP Obstrução
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Não

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE SIMPLES

DESTAQUE DE BANCADA W 1

Requer destaque para votação em
separado.

Senhor Presidente;

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in
ciso I e do § 2° do art. 161 do Regimento Interno, des
taque para votação em separado Emenda 69 Apre
sentada à PEC n° 40

Sala das sessões, - Custódio Mattos, Vice-Lí
der do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 2
(Bancada do PTB)

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para a votação em separado da expressão "per
cebidos cumulativamente ou não" constante do inciso
XI do art. 37, objeto do art. 1° da Emenda Aglutinativa
Global em substituição ao Substitutivo da Comissão
Especial à PEC n° 40-A, de 2003, no sentido de supri
mi-Ias.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson, Marquezelli, Vice-Líder do PTB.
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DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
DE BANCADA N° 8

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do § 2° do art. 161, do Re

gimento Interno, Destaque para Votação em Separa
do para suprimir na Emenda Aglutinativa Global as
seguintes disposições conexas e referentes à contri
buição de inativos:

- no art. 1°, na redação proposta para
o caput do art. 40, a seguinte expressão:

"e inativos e dos pensionistas"; e o §
18, criado no art. 40; e

- o art. 4°.

Deputado Inácio Arruda, Líder do PCdoB.

DESTAQUE DE BANCADA N° 9
(PFL)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161, V e § 2° do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do § ]O do art. 40, constan
te do art. 1° do Substitutivo.

Salas das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

REQUERIMENTO N° 6
(De Destaque da Bancada do PL)

Requer destaque supressivo de dis
positivo do Substitutivo do Relator apre
sentado à PEC nO 40, de 2003.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 4
(Bancada do PTB)

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para a votação em separado das expressões "do
Governador no âmbito do Poder Executivo, dos Depu
tados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legis
lativo e" e "no âmbito do Poder Judiciário dos Estados
do Ministério Público dos Estados e da Defensori~
Pública dos Estados", constantes do inciso XI do art.
37, objeto do art. 1° da Emenda Aglutinativa Global
em substituição ao Substitutivo da Comissão Especi
al à PEC n° 40-A, de 2003, no sentido de suprimi-Ias.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Militão, Vice-Líder do PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 3 Sr. Presidente,
(Bancada do PTB) Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 161, in-

Senhor Presidente cisos V e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos
Requeremos, nos termos do §2° do art. 161, do Deputados, destaque para votação em separado da

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta- expressão "ficando o destes últimos limitado a oitenta
que para a votação em separado da expressão "ou de e cinco inteiros e cinco décimos por cento do subsídio
qualquer natureza", constante do inciso XI do art. 37, mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribu-
objeto do art. 1° da Emenda Aglutinativa Global em nal Federal" constante do inciso XI do artigo 37, do ar-
substituição ao Substitutivo da Comissão Especial à tigo 1° do substitutivo do relator à PEC n° 40 de 2003
PEC n° 40-A, de 2003, no sentido de suprimi-Ias. que "modifica os arts. 37, 40, 42,48, 96, 149 e 201 d~

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. _ Depu- Constituição Federal, o art. 8° da Emenda Constituci-
tado Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB. onal n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras

providências".
Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado Val

demar Costa Neto, Líder do PL.

DESTAQUE DE BANCADA N° 7
(PFL)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência nos termos do

art. 161, 5, e § 2°, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do art. 40, caput e § 18 da
Constituição Federal, constantes do art. 1° do Substi
tutivo e do art. 4° do Substitutivo.

Salas das Sessões, 5 de agosto de 2003. 
Deputado Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA N° 5
(PFL)

Senhor Presidente.

Requeremos a Vossa Excelência . nos termos
do art. 161 V, e § 2°, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da expressão "ficando o
destes últimos limitado a oitenta e cinco inteiros e cin
co décimos por cento do subsídio mensal, em espé
cie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal", do
inciso XI, do art. 37, constante do art. 1° da Emenda
Aglutinativa Global e do art. 9° da mesma Emenda.

Salas das Sessões, 5 de agosto de 2003. 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.



Requer destaque de votação em se
parado da Emenda n027 à PEC n° 40, de
2003.

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 161, in

cisos I e 11 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação em separado da
Emenda nO 27, apresentada à PEC n° 40, de 2003.

Sala das SesSões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Líder do PL - Deputado
Moroni Torgan.

REQUERIMeNTO DE DESTAQUE
DA BANCADA DO PL NO 14

Requer destaque supressivo de dis
positivo do Substitutivo do Relator apre
sentado à PEC n° 40, de 2003.

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 161, in

cisos V e parágrafo 2° do Hegimentolnterno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação em se
parado da expressão "ficando, o destes últimos, limi
tado a oitenta e dnco inteiros e cinco décimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal.Federal" constante do artigo 9°
do substitutivo do. relator à. PEC n° 40, de 2003, que
"modifica os arts, 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da
Constituição Federal, o art. 8° da Emenda Constituci
onal n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras
providências".

Sala das Sessões, - Deputado Valdemar Costa
Neto, Líder do PL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso 11 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado afim de suprimir a se
guinte expressão no final do parágrafo 150 do art. 40
da CF, incluído no art. 1° do Substitutivo do Relator à
PEC n° 40/2003: (Aglutinativa) "que oferecerão aos
respectivos participantes planos de benefícios so
mente na modalidade de contribuição definida".

Sala de Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Enéas Ferreira Carneiro.

REQUERIMENTO N° 11
(Bancada do PSDB)

Requer destaque, para votação em
separado da Emenda n° 130 à PEC n° 40,
de 2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa nos termos dos arts. 117, inci

so IX; 161, inciso 11 e § 2° do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da Emenda nO
130/03-CE. à PECo n° 40, de 2003, que dá nova reda
ção ao § 1° do art. 8° da EC. n° 20/98, constante do
art. 2° da referida proposta.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO N° 12

(Da Bancada do PDT)

Requer destaque para votação em
separado do artigo 4° do Substitutivo à
PEC 40/200a,com o objetivo de supri
mí-Io. (a à Aglutinativa.)

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, parágrafo

2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do artigo 4° do
Substitutivo à. PEC nO 40/2003, com o objetivo de su
primí-lo.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Neiva Moreira, Líder.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA REQUERIMENTO N° 13 BANCADA

VOTAÇÃO EM SEPARADO N° 10 Requer destaque para votação em
(Do Deputado Dr. Enéas) separado.

Requer destaque para votação em Senhor Presidente,
separado afim de suprimir expressão no Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2°, com-
final do § 15 do art. 40 da Constituição, binado com o art. 117, IX do Regimento Interno da
inserido no art. 1° do substitutivo do Re- Câmara dos Deputados, destaque para votação em
lator â PEC n° 40/2003. separado do inciso IV do art. 7° da Emenda Aglutinati

va Global em Substituição ao Substitutivo da Comis
são Especial à. Proposta de Emenda à Constituição n°
40/2003, 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".

Sala das Sessões, em 5 de agosto de 2003. 
Deputado Jutahy Júnior, Líder do PSDB - Deputado
Alberto Goldman, Vice-Líder do PSDB.
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DESTAQUE

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 53 apresentada na Comis
são Especial da PECo n° 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lonenzoni.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 54 apresentada na Comis
são Especial da PEC nO 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lorenzoni.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 55 apresentada na Comis
são Especial da PEC nO 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lorenzoni.

DESTAQUE SIMPLES W

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I e 11 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 60/2003,
apresentada à PEC n° 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I e 11 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputado7s, destaque
para votação em separado da Emenda n° 61/2003,
apresentada à PEC nO 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I e 11 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 62/2003,
apresentada à PEC n° 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I e 11 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 63/2003,
apresentada à PEC n° 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I e 11 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 64/2003,
apresentada à PEC n° 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 1 e II do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 65/2003,
apresentada à PEC n° 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

REQUERIMENTO SIMPLES
(Do Sr. Walter Feldman)

Requer destaque para votação de
emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado

com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação da Emenda
n° 71 , de autoria deste parlamentar e outros, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40/2003,
que "Modifica os arts. 37, 40, 42,48,96,142 e 1~9 d~

Constituição Federal, o art. 8° da Emenda ConstitucI
onal n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras
providências", com fins de dar suporte a apresenta
ção de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Walter Feldman, PSDB.

REQUERIMENTO SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do inciso 11 do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara Deputados, requeiro Destaque
para a Votação em Separado - DVS da Emenda de n°
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80 apresentada na Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer à proposta de Emenda à
Constituição na 40, de 2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Eduardo Cunha, PP.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda na 97 apresentada na Comis
são Especial da PEC na 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lorenzoni, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda na 98 apresentada na Comissão
Especial da PEC na 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Loren%oni, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, nos termos do art. 161, inciso
I e 11 do Regimento interno de para votação em sepa
rado da Emenda 110 99 apresentada na Comissão
Especial da PEC 40/03.

Sala das Sessões. 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lorenzoni, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa ., nos termos do art 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda na 118 apresentada na Comis
são Especial da PEC na 40/03.

Sala das Sessões. 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lorenzoni, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro aVo Exa., nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda na 119 apreseNtada na Comis
são Especial da PEC na 40/03.

Sala das Sessões. 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lorenzoni, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

., nos termos do art. 161, inciso
I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda na 126 apresentada na Comis
são Especial da PEC na 40/03.

Sala das Sessões. 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Onyx Lorenzoni, PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N° 40, DE 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 161,11, combina

do com o artigo 117, IX, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para a Emenda n°
147/03, apresentada à PEC na 40/03.

Sala das Sessões, de 2003. - Moreira
Franco, - PMDB.

DESTAQUE SIMPLES N°

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,1 e 11 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda na 155/2003,
apresentada à PEC na 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de Agosto de 2003. - De
putado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES N°

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art.
161, I e 11 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado da Emen
da na 180/2003, apresentada à PEC na 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES N°

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art.
161, I e 11 do Regimento Internada Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado da Emen
da na 181/2003, apresentada à PEC na 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art.
161, 11 do Regimento Interno, destaque para votação
da Emenda na 203/2003, apresentada à PEC na
40/2003.
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Justificação

A emenda a ser destacada tem por objetivo a re
dução do impacto, extremamente elevado na versão
original da PEC na 40/2003. Uma redução de 5% a
cada ano de antecipação de aposentadoria, por quem
a requerer, traz conseqüências negativas tanto em
termos individuais quanto coletivos, tendo em vista
que foram elevadas as idades mínimas para aposen
tadoria.

Acredita-se, também, que a aposentadoria pro
porcionai tem que ser incentivada de uma certa forma
tendo em vista o grande contingente de desemprega
dos. A falta de perspectiva e a perda salarial leva os
funcionários a permanecerem nos órgãos públicos,
ocupando espaços de pessoas recém formadas e
com novas idéias, sem dar bom andamento aos seus
serviços, apenas para não terem perda salarial em
suas aposentadorias.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Osório Adriano, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art.
161, 11 do Regimento Interno, destaque para votação
da Emenda na 226/2003, apresentada à PEC na
40/2003.

Justificação

A emenda a ser destacada refere-se ao fato de
que, já decorridos cerca de quinze anos da promulga
ção da Constituição, inúmeros de seus dispositivos
continuam ali como verdadeiras letras mortas, à es
pera da respectiva regulamentação por lei, que não é
feita, seja por omissão ou desinteresse do Poder Le
gislativo, disso resultando que questões relevantes
tratadas da Constituição deixem de produzir seus efe
itos, com graves danos para o país e a população bra
sileira.

Como a referida norma não é auto-aplicável e,
para evitar que se torne mais um dispositivo não regu
lamentado, agora em prejuízo dos servidores públi
cos, estamos propondo a presente emenda, que es
tabelece, como disposição transitória da Constitui
ção, o prazo de cento e oitenta dias para que seja feita
a regulamentação do § 15 do referido art. 40 da Cons
tituição Federal.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Osório Adriano, PFL.

REQUERIMENTO SIMPLES

Requer destaque para votação em separado.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Excelentíssimo Senhor Presidente
Nos termos do inciso 11 do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeremos Des
taque para Votação em Separado - DVS da Emenda
na 253, de autoria do Deputado Pedro Henry, que dá
nova redação ao art. 50 e seu parágrafo único, da PEC
40-A/03 (art. 40 e seu parágrafo único, constante do
Substitutivo do Relator, adotado pela Comissão
Especial), para isentar da contribuição dos inativos,
os aposentados por invalidez permanente e os que vi
erem a contrair doença grave e incurável, como tam
bém os aposentados e pensionistas idosos, com mais
de sessenta e cinco anos de idade, se homens, e
mais de 60 anos de idade, se mulheres.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Francisco Dornelles.

REQUERIMENTO SIMPLES
(Do Sr. Walter Feldman)

Requer destaque para votação de
emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado

como art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação da Emenda
na 315, de autoria da Sra Deputada Veda Crusius e
outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constitui
ção na 40/2003, que "Modifica os arts. 37, 40, 42, 48,
96, 142 e 149 da Constituição Federal, o art. 80 da
Emenda Constitucional na 20, de 15 de dezembro de
1998, e dá outras providências", com fins de dar su
porte a apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Walter Feldman, PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N°

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e 11 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda na 337/2003,
apresentada à PEC na 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V.~, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em



Requer destaque para votação da
Emenda n° 93, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in
ciso 11, alínea b, númer04, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno,
destaque para votaçãó da emenda n° 93, oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agósto de 2003. - Depu

tado Roberto Jefferson - Deputado Valdemar Cos
ta Neto - Deputado Roberto Freire - Deputado Eu

nício Oliveira - Deputado Sarney Filho - Deputado
Nelson Pellegrino - PT

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da

Emenda n° 18, oferecida à Proposta de

Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 101,

inciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art.
161, inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento
Interno, destaque para votação da emenda n° 18, ofe
recida à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino, PT - Roberto Freire, PPS -Inácio Arru
da, PCdoB - Eunício Oliveira, PMDB - Eduardo
Campos, PSB.

Requer destaque para votação da
Emenda n° 22, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 101,
inciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art.
161, inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento
Interno, destaque para votação da emenda n° 22, ofe-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES
(Do Sr. José Carlos Araújo e outros)

Requer, nos termos regimentais,
Destaque para votação da Emenda n°
127, de 2003, de autoria do Deputado
José Carlos Aleluia e outros, apresenta
da à PEC n° 40, de 2003.

Senhór Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso
11, do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 127, de 2003, de autoria do Deputado
José Carlos Aleluia e outros, apresentada à PEC n°
40-A/03, que confere nova redaçãó a alínea d do inci
so 11, do art. 93 da Constituição Federal.

Justificação

O presente destaque tem por objetivo aprovar a
emenda n° 127, de 2003, apresentada à PEC n° 40,
de 2003, para alterar o mérito da alínea d, do inciso 11,
do art. 93 da Constituição Federal, que trata do institu
to da antiguidade para a magistratura.

A alteração proposta visa a corrigir um hiato
constitucional hoje.existente na redação daquela alí
nea, que é omissa quanto a definição da aferição da
antiguidade na carreira da magistratura.

Com a presente ernenda pretende-se tão so
mente conceituar que a antiguidade será contada a
partir da posse que se seguir ao concurso para fins de
apuração da contagem do tempo de serviço na carrei
ra para aposentadoria. e conseqüentemente do fator
previdenciário. Busca"se, assim, evitar interpretações
diversas que vêm causando transtornos e prejuízos
aos magistrados, quando da aferição do cálculo da
Antigüidade na carr~ira. Não há impacto financeiro
para a previdência social, porquanto a emenda não
trata de alterar as condições para aposentadoria hoje
vigente ou das novas regras constantes do substituti
vo ora em apreciação.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado José Carlos Araújo, PFL - Deputado Onyx Lo
renzoni, PFL.
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separado da Emenda n° 55 apresentada na Comis- REQUERIMENTO
são Especial da PEC n° 40103. (Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.



REQUERIMENTO
(Do Sr.e outros)

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 5, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Requer destaque para votação da
Emenda n° 355, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Nos termos do Regimento Interno, requeiro
Destaque para Votação em Separado - DVS, da ex
pressão "incluídos os resultantes de acidente de tra
balho" do inciso I do art. 201, referenciado no art. 1°
do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das sessões, 5 de agosto de 2003. - Paes
Landim - PFL.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 101, inci

so 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 5, oferecida
à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Profes
sor Luizinho-PT - Colbert Martins-PPS - Giacobo
-PPS - Dr. Hélio-PDT - Wilson Santiago-PMD8 
Sarney Filho-PV.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO SIMPLES

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 101, inci

so 11 , alínea b, número 4, combinado com o art. 161, inci
so 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno, des
taque para votação da emenda n° 355, oferecida à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pelegrino - PT - Roberto Jefferson - PT8 - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSE 
Inácio Arruda - PCdo8.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)
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recida à Proposta de Emenda à Constituição nO 40, de inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno,
2003. destaque para votação da emenda n° 2, oferecida à

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nel- Proposta de Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

son Pellegrino, PT - Roberto Jefferson, PT8 - Val- Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nel-
demar Costa Neto, PL - Roberto Freire, PPS -Iná- son Pellegrino, PT - Roberto Jefferson, PT8 - Val-
cio Arruda, PCd08 - Eduardo Campos, PS8. demar Costa Neto, PL - Inácio Arruda, PC do 8 

Eduardo Campos, PS8.

Requer destaque para votação da
Emenda n° 170, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 101,

inciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art.
161, inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento
Interno, destaque para votação da emenda n° 170,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino, PT - Roberto Jefferson, PTB - Valde
mar Costa Neto, PL -Inácio Arruda, PC do 8 - Eu
nício de Oliveira, PMD8 - Eduardo Campos, PS8.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 11, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 101, in
ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno,
destaque para votação da emenda n° 11 , oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino, PT - Roberto Jefferson, PTB - Valde.,
mar Costa Neto, PL -Inácio Arruda, PCd08 - Euní
cio de Oliveira, PMDB - Eduardo Campos, PS8.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda no 2, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 101, in
ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
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DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO SIMPLES

Nos termos do Regimento Interno, requeiro
Destaque para Votação em Separado - DVS, da ex
pressão "incluídos os resultantes de acidente de tra
balho", do inciso 1, do art. 201, referenciado no art. 10
do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das sessões, 5 de agosto de 2003. - Ricardo
Fiuza - PP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

(Do Deputado Dr. Enéas)

Requer destaque para votação em
separado a fim de suprimir o art. 6° do
substitutivo do Relator à PEC n° 40/2003.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso 11 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado a fim de suprimir o art.
6° do substitutivo do Relator à PEC n° 40/2003, o qual
estabelece limite de contribuição e de benefício para
os servidores públicos, ao eliminar a existência de re
gimes especiais.

Sala de Sessões, 5 de agosto de 2003. - Enéas
- Prona - José Carlos Aleluia - PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Suprima-se o art. 6° do substitutivo
do Relator

Justificação

O substitutivo faz aplicar ao servidor público o li
mite de contribuição e de benefícios do regime geral,
estipulado do seguinte modo no art. 5°:

"O limite máximo para o valor dos benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art.
201 da Constituição Federal é fixado em R$2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da
data da publicação desta Emenda, ser reajustado de
forma a preservar, em caráter permanente, seu valor
real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do regime geral de previdência socia!:'

A PEC pretende diminuir despesas às expensas
dos servidores. Estes não são, porém, os causadores
do alegado déficit da Previdência e, menos ainda, do
déficit do orçamento público, esse sim real, onerado
por um serviço da dívida elevado às nuvens em bene
fício dos mesmos concentradores financeiros em fa
vor dos quais o Executivo. quer estender o mercado
da previdência privada.

Está demonstrado que, se as contribuições dos
servidores tivessem sido aplicadas em fundos de ca
pitalização pelo próprio Poder Público, haveria recur"
sos mais do que suficientes para o custeio pleno das
aposentadorias e pensões em valores correspon
dentes aos do cargo efetivo final. Vale notar que o
teto nunca existiu em relação às contribuições pres
tadas pelos servidores públicos, os quais, desde
1990, são descontados em 11 % de sua remunera
ção. Adernais, o Estado sempre se apropriou das
contribuições dos servidores, em troca do que assu
miu o compromisso do Estado de assegurar o valor
integral dos benefícios.

Além disso, vem de longe a deterioração do va
lor real das aposentadorias, bem como a dos proven
tos da ativa. De 1995 a 2002, o IPCA, do IBGE, regis
tra 89% de elevação, enquanto o IGP-DI, da FGV, as
sinala .175,8%. Em todo esse período e em 2003, os
reajustes salariais acumulados não chegam a 15%.

Trata-se, assim, de uma disposição ainda mais
descabida e injusta do que a que pretende limitar o
valor das aposentad9rias à média dos proventos cor
respondentes às contribuições efetuadasao longo da
carreira do se.rvidor. A limitação conforme o arbitrário
teto de benefícios determinado para o regime geral
constitui apropriação indevidélpelo Poder Público de
parcela das qontribuições prestadas por servidores,
cuja base média excedeu aquele teto. Implica, pois,
confisco, e tanto maiprquantotnai.salta tiver sido a re
muneração do servidor. Com efeito, as contribuições
deste jamais foram limitadas por teto algum, e ele se
ria assim injustament~ imP9ssibilitado de manter se
quer o valor nominal de sua remuneraçllo desgastado
pela inflação.. Seria .tambérn forçado a perder renda
para iniciar nov<:\~co~tril:/uições emfavor da previdên
cia complementar, prpvavelmente privada. Aposenta
do, sofreria,emcimç:ld!3ssesprejuízos, mais um: o
descontoqueaP ECpretende impor sobre os proven
tos dos servidores inativos.

O teto nada mais édo que subterfúgio demagó
gico parapropiciaraos banqueiros e seguradores o fi
lão das economias dos servidores civis e militares. A
capitalização dessesrecursbs, mesmo aplicados ex
c1usivam~nte ern.ínstrl.lméntos financeiros conserva
dores, propiciapecúlios expressivos, dos quais se po
dem retirar com.sobrllsos valores integrais das apo
sentadoriase das pensões, independentemente de
quem aplique os r~clJrs9s·ede se os segurados ga
nham R$1.0000uH$5.000pormês. Não, há, pois, ra
zão alguma a determinarque a capitalização deva ser
entregue a entidades privadas. A criação do teto hão
visa senijoa ampliar plucrativo mercado dos bancos,
já agraciados com 9 teto do regime geral da previdên
cia.• Pior: .ern detriment0<1()s se~urí'idos, dada aexpe
riência históricados fundos privados, muitos dos qua-
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is dilapidaram os recursos dos contribuintes em ope- dos Deputados, destaque para votação da Emenda
rações especulativas fracassadas, no afã de obter ga- n° 68, de autoria do Sr. Deputado Walter Pinheiro e
nhos extraordinários em proveito próprio. Ademais, outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constitui-
contra o interesse dos contribuintes, as seguradoras ção n° 40/2003, que "Modifica os arts. 37,40,42,48,
privadas oferecem somente o sistema de contribui- 96, 142 e 149 da Constituição Federal, o art. 8° da
ção definida, em vez de assegurar benefício definido. Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de

É de aduzir, ainda, que, a vingar o teto, haverá 1998, e dá outras providências", com fins de dar su-
substancial queda na arrecadação da Previdência porte a apresentação de emenda aglutinativa.
Social, o que, sim, afetará o seu equilíbrio. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Walter

Brasília, 5 de agosto de 2003. - Enéas, Prona. Feldman - PSDB.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em
separado de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado

com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação da Emenda
n° 2, de autoria do Sr. Deputado Onyx Lorenzoni e ou
tros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
n° 40/2003, que "Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96,
142 e 149 da Constituição Federal, o art. 8° da Emen
da Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998,
e dá outrasprovidências", com fins de dar suporte a
apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Wal
ter Feldman - PSDB.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em
separado de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado

como art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação da Emenda
n° 366, de autoria do Sr. Deputado Geraldo Thadeu e
outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 40/2003, 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", com fins de dar su
porte a apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Walter
Feldman - PSDB.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em
separado de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado

com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

Requer Destaque para votação em
Separado da Emenda n° 69 à PEC n° 40
de 2003.

Senhor Presidente,
Requeiro aVossa Excelência, nos termos do in

ciso 11, do art. 161, combinado com o § 2° do mesmo
artigo do Regimento Interno desta Casa, Destaque
Para Votação em Separado da Emenda n° 69 do ilus
tre Deputado Roberto Magalhães à PEC n° 40/2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - José
Carlos Aleluia - PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Do Deputado Dr. Enéas)
SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado a fim de suprimir o art. 4° do
substitutivo do Relator à PEC n° 40/2003.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso 11 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado a fim de suprimir o art.
4° do substitutivo do Relator à PEC n° 40/2003, o qual
institui, em detrimento de servidores inativos e pensi
onistas, contribuição previdenciária sobre os respecti
vosproventos.

Sala de Sessões, 5 de agosto de 2003. - Enéas,
PRONA - José Carlos Aleluia - PFL.

DESTAQUE DE VOTAÇÃO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR, REFERENTE À PEC N° 40/03

Autor: Deputado Enéas Carneiro
Suprima-se o art. 4° do Substitutivo, a que o Re

lator deu o seguinte texto:

"Art. 4° Os servidores inativos e os
pensionistas da União, dos estados, do Dis-
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trito Federal e dos municípios, incluídas seguintes fatos: 1) A União, estados e municípios não
suas autarquias e fundações, em gozo de complementam as contribuições, como fazem os em-
benefícios na data de promulgação desta pregadores do setor privado. 2) A União deixa de arre-
Emenda, bem como os alcançados pelo dis- cadar: a) de bancos e outras empresas que se apro-
posto no seu art. 30, contribuirão para o cus- priam das contribuições dos empregados; b) de em-
teio do regime de que trata o art. 40 da presas nacionais, inyiabilizadas pelo modelo econô-
Constituição Federal com percentual igual mico. 3) Receitas da Previdência são usadas para pa-
ao estabelecido para os servidores titulares gar:a) benefícios do setor rural, que deveria estar in-
de cargos efetivos. tegrado em um programa de renda míl1ima, custeado

por receita do Tesouro Nacional e não pela Previdên-
Parágrafo único. A contribuição previ- cia; b) despesas assistenciais. 4) As receitas foram

denciária a que se refere o caput incidirá ape- amiúde usadas para custear obras públicas discutíve-
nas sobre a parcela dos proventos que supe- is e superfaturadas.Além disso, as contribuições soci-
rem o limite de isenção do imposto previsto ais são, em grande parte, desviadas para opagamen-
no art. 153,111, da Constituição Federal." to dos juros da dívida pública.

Justificação Em 2002 o total de contribuições para a seguri-
dade social (inclusive Cofins, CPMF, CSLL e contribu-

O adendo supra, originário da PEC n° 40/03 e re- ições previdenciárias. do regime geral) chegou a
tomado com outra redaçãopelo Relator, visa a tributar R$171,9 bilhões, e as despesas contabilizadas na se-
os proventos de aposentadoria e pensões com alíquota guridade social foram de H$137,1 bilhões, o que re-
idêntica à das contribuições prestadas à Previdência sulta em superávit de R$34,8. bilhões. No total das
Social pelos servidores em atividél.de,·de 11 %. O tributo despesél.s,. él.pena~ R$86bilhões (63%) foram benefí-
incide sobre a renda, de modo regressivo. cios previdenciários.. Os outros gastos somaram

Numerosas razões jurídicas, reconhecidas em R$51,1 bilhões, él.saber: 1) bel1efíCios assistenciais:
decisões do Supremo Tribunal Federal, fulminaram (5,2); 2)ações desaúge e saneamento: (19,8); ações
essa tentativa de confisco, mais de uma vez perpetra- de seguridade e assistência social: (3,6); 3) pessoal e
da em deslustre à dignidade da República. Entre es- encargos {Ministérios da Saúde e da Previdência e
sas razões estão as seguintes. Apretendida contribui- Assistência social: (5,7);4)açõE3sdo FAT, inclusive re-
ção tributa os proventos dos aposentados e pensio- pas$es ao. B~DES: (11,95); .• 5) fundo da pobreza:
nistas, o que é inadmi$sível, porquanto: a) o Direito (2,1 ):6) dívidas, inclusive correção do FGTS, precató-
Tributário proscreve a dupla incidência dos impostos rios: (2,75).
(Art. 154 da CF); ti) a reniuneração dos servidores A contabilidade oficial fabrica o déficit por meio
inativos estásujeitél,aolmpostode Renda (Art. 153, de artifícios, como computar sÓ as receitas de contri-
Inciso 111); c) a pretendida "contribuição" incide sobre buições previdenciárias, sem levar em conta as con-
a remuneração,. umav~zque carece de contraparti- tribuições sociais, e, nas despesas, contar os benefí-
da, não podendo ser recqnhecida como contribuição cios ao setor rural, sem contrapartida, e gastos assis-
social. Ela não tem' portanto, cabimento lógico, nem tenciais. A Previdência não tell)déficit, apesar de pre-
jurídico, pois se destinaà obtenç~o da aposentadoria judicada pelo desemprego e pelainforll)alidade, bem
de quem já a tem. f"Jor fim,a Col1stitljição assegura a como .pela.reduç.ão d.o. n.ú.mer.o. de. serv.• idores públi-
irredutibilidade dos benefícios da Previdência Social. • .... .cos, decorrente da ideologia do .Estado mínimo. Há,

Tudo isso deixa patente a inadmissibilidade da sim, o desequilíbrio causado pelas Dívidas Interna e
"contribuição dos infltivos". Aindamais condenável é, Externa, paracuja explosão não foram os servidores
como quer o.Executivo e propõe o Relator, pretender militares e civis que contribuíram. Por exemPlo, o gas-
fazê-Ia valer contra o dir~ito adqljirido e o ato jurídico to com atolha dos ativos civis caíu de 22,4% da recei-
perfeito, c1áusulaspétreas da Constituição (Art. 50, ta corre.nte líquid.a pél.ra 15,0.• 4%, e a folhados aposen-
Inciso XXXVI). A medida é mais uma do já clássico tados, de 11,55% para 6,98%.
saco de (rtaldades inspirado pelo Sistema Financeiro
InternacionaL Ele teima em extrél,ir recursos do País, As dívidas são conseqüência da política econô-
seja como for, sem a menor cOl1sideração pela Justi- mica que o Executivo insiste ~m seguir rigorosamen-
ça ou pelo Direito, qoma cumplicidade dos que têm a te, sob o comando do Sistema Financeiro Internacio-
responsabilidade de fazer valer uma e outro. nal. O modelo econômico da concentração, liderada

Parél. ímpingiro confisco, apr~g()a-se um preten- por grandes transnaciom;li~,gerou o déficit fiscal, fon-
so déficit da Previdência Social. Ela faz parte da Se- te da Dívida Interna, e odéficitdas transações corren-
guridadeSocial, a qual tem tidoapreciávéis superá- tes, fonte da Dívida Externa. Instalada a corrupção
vits. Esses seriam ainda maiores se não fossem os sistêmica, as dívidas cresceram com a capitalização



DESTAQUE A VOTAÇÃO
EM SEPARADO SIMPLES

Solicito, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da
emenda n° 320/2003 à PEC n° 40/2003
que "altera os artigos 37, 40, 42, 96, 142 e
149 da Constituição Federal, o artigo 80

da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de
dezembro de 1998".

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

(Do Deputado Dr. Enéas)

Plenário, 5 de agosto de 2003. - Deputado Dar
císio Perondi, PMDB.

Justificação

Trata-se de destaque que visa destacar emenda
que busca estabelecer que em função de reajusta
mentos diferenciados, os benefícios do regime geral
de previdência social de valores superiores ao do piso
têm perdido gradativamente a correspondência que
possuíam, na data em que foram concedidos, em re
lação ao valor do salário mínimo. Essa defasagem foi
corrigida em 1988 pela Constituição Federal. Decorri
dos, no entanto, 15 anos daquela data é necessário
que novamente, sejam revistos esses valores e recu
peradas as perdas impostas aos aposentados e pen
sionistas.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO SIMPLES

Solicito, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da
emenda 321/2003 à PEC nO 40/2003 que
"altera os artigos 37, 40,42,96,142, e 149
da Constituição Federal, o artigo 80 da
Emenda Constitucional n° 20, de 15 de
dezembro de 1998".
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de juros extorsivos. Hoje o serviço da Dívida absorve 5% no valor de seus proventos por ano antecipado,
mais de 70% das receitas públicas. O estoque da Dí- considerando-se os limites de idade estabelecidos no
vida equivale a 80% do PIB e não cessa de aumentar. art. 40 da Constituição Federal (55 anos, para as mu-

Esse é o problema diante do qual estamos. Re- Iheres, e 60 anos, para os homens).
duzir os proventos de aposentados e pensionistas, já Essa emenda visa, portanto, restabelecer as re-
desgastados pela inflação, não é enfrentá-lo. É: 1) gras de transição previstas na Emenda Constitucional
prejudicar inutilmente servidores que de há muito n° 20/1998.
vêm sendo sacrificados pela estagnação de seus pro- Plenário, 5 de agosto de 2003. - Deputado Dar-
ventos nominais, desgastados pela inflação; 2) aviltar císio Perondi, PMDB.
ainda mais o serviço público, que atrai cada vez me
nos quadros habilitados; 3) aumentar o desemprego
no País em função da queda de renda disponível dos
servidores. Mais que isso: é enganar o País, uma vez
que os graves danos materiais e morais causados
aos inativos e pensionistas implicam pífia economia
de recursos, nem sequer compensada pela perda de
receita que, no conjunto, ela provocaria.

Engano tanto mais irresponsável e maligno,
que, se aprovado o presente tributo, o Executivo não
tardaria a exigir novas exações, pois não há limite
para o crescimento da Dívida. A omissão do Executi
vo em enfrentar o verdadeiro problema I)ão cessa de
cobrar cada vez mais vítimas humanas. As do serviço
público somam-se dezenas de milhões de desempre
gados, cuja taxa atingiu 12,4%, em abril de 2003, e
20% nas áreas metropolitanas. 43,3 milhões de traba
lhadores informais, em 1999, constituíam 60,5% da
população economicamente ativa (PEA). De 1996 a
2001, o subemprego cresceu de 13% para 16%, e os
assalariados com registro em carteira diminuíram de
22% para 16% da PEA.

Brasília, 5 de agosto de 2003. - Deputado
Enéas, PRONA.

Justificação

Trata-se de destaque que estabelece que os
dispositivos que se pretende suprimir na emenda 321
são os que modificam as regras de transição previs
tas na Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezem
bro de 1998, porque irão impor severa perda aos ser
vidores públicos. Segundo a PEC n° 40, de 2003, se
os servidores optarem por se aposentar com base
nas regras de transição, será aplicado um redutor de

Requer destaque para votação em
separado a fim de alterar o art. 10 do
substitutivo do Relator à PEC nO 40/2003.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso 11 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado a fim de alterar, no art.
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1° do substitutivo do Relator à PEC n° 40/2003, o
qual limita os proventos da aposentadoria a valor
proporcional às contribuições prestadas durante a
vida laboral do servidor.

Sala de Sessões, 5 de agosto de 2003. - Enéas,
PRONA - José Carlos Aleluia - PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

(Do Deputado Dr. Enéas)

Requer destaque para votação em
separado a fim de suprimir no art. 1° do
substitutivo do Relator à PEC n° 40/2003,
o § P acrescentado ao art. 40 da Consti
tuição Federal.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso 11 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado a fim de suprimir, no
art. 1° do substitutivo do Relator à PEC n° 40/2003, o
§ 7° acrescentado ao art. 40 da Constituição Federal,
o qual reduz o valor das pensões em, no mínimo 30%,
da parcela que ultrapassa o limite de R$1.058,00.

Sala de Sessões, 5 de agosto de 2003. - Enéas,
PRONA - José Carlos Aleluia - PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

(Do Deputado Amauri Robledo Gasques)

Requer destaque para votação em
separado da Emenda n° 150/2003 apre
sentada pela Deputada Suely Campos à
PEC n° 40/2003.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado a fim de votar a Emen
da n° 150/2003, apresentada pela Deputada Suely
Campos à PEC n° 40/2003.

Sala de Sessões, 5 de agosto de 2003. - Amauri
Robledo Gasques, PRONA - José Carlos Aleluia 
PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Requeiro nos termos regimentais
destaque do artigo 12, constante da
emenda n° 57 (emenda aditiva) em subs
tituição ao artigo 12 do substitutivo do

Relator à Proposta de Emenda à Consti
tuição 40/03.

Justificação

A lei que determinou a extinção de Carteiras de
Previdência Parlamentar no âmbito federal e em alguns
Estados da Federação assegurou aos seus integrantes
o recebimento da pensão a que teriam direito ou o rece
bimento de todas as contribuições vertidas a esse regi
me previdenciário, devidamente atualizadas. Cite-se,
como exemplo, o Instituto de Previdência dos Congres
sistas, que foi extinto peta lei n° 9.506, de 30 de outubro
de 1997. Nesse caso específico, aqueles que optaram
por receber todas as contribuições corrigidas monetari
amente já foram contemplados, enquanto os que opta
ram pelo recebimento da pensão continuam a receber
mensalmente a parcela a que têm direito. Se aplicado o
teto constitucional previsto no art. 37, XI da Constituição
Federal, com a redação dada por essa Proposta de
Emenda Constitucional, 0$ pensionistas serão prejudi
cados em relação àqueles que optaram· pelo recebi
mento integral das contribuições pagas.

Tendo em vista que as contribuições vertidas
para os esses extintos sistemas previdenciários fo
ram compulsórias e após a restituição das mensalida
des pagas, devidamente corrigidas, para aqueles que
fizeram essa opção, o saldo do patrimônio no valor de

R$170.000.000,00 (cento e setenta milhões), acresci
do dos bens imóveis e mais os créditos que possuía,
inclusive 56.000.000,00 (cinqüenta e seis milhões)
com o Congresso Nacional foi transferido pelo Institu
to de Previdência dos Congressistas IPC aos cofres
da Fazenda Nacional para cobrir o pagamento das
pensões dos que optaram por esses direito estabele
cido na lei, não resta dúvida sobre a origem privada
dos recursos dessa pensão parlamentar.

Sala das sessões 4 de agosto de 2003. - Alberto
Fraga - PMDB.

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação da emenda
n° 355, de autoria do deputado Dr. Pinotti, que altera o art.
1° da PEC n° 40/2003, dando nova redação ao art. 202
da Constituição Federal, e permite a criação dos fundos
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públicos de previdência complementar, apresentada ao
Substitutivo do Relator, deputado José Pimentel.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003 - Dep.
Dr. Pinotti - PMDB - Jair Bolsonaro - PTB - Pastor
Reinaldo - PTB - Leandro Vilela - PMDB - Reinal
do Betão - Bloco Parlamentar PUPSL - Maurício
Rebelo - Bloco Parlamentar PUPSL - José Thomaz
Nonô - PFL - Ronivon Santiago - PP - Osmar Ser
raglio - PMDB - Dr. Benedito Dias - PP .

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimen

to Interno, requeremos destaque para votação da
emenda n° 355, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que altera o art. 1°da PEC n° 40/2003, dando nova re
dação ao art. 202 da Constituição Federal, e permite a
criação dos fundos públicos de previdência comple
mentar, apresentada ao Substitutivo do Relator, De
putado José Pimentel.

Sala das sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti, PMDB - Romel Anizio, PP - Zequinha Mari
nho, PTB - João Castelo, PSDB - Gastão Viei
ra,PMDB - Mendes Ribeiro Filho, PMDB - Eduardo
Barbosa, PSDB - André Zacharow, PDT - Geraldo
Resende, PPS - Colbert Martins, PPS - Severiano
Alves, PDT - Renato Casagrande, PSB - Asdrubal
Bentes, PMDB.

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimen
to Interno, requeremos destaque para votação da
Emenda n° 355, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que altera o art. 1°da PEC n° 40/2003, dando nova re
dação ao art. 202 da Constituição Federal, e permite a
criação dos fundos públicos de previdência comple
mentar, apresentada ao Substitutivo do Relator José
Pimentel.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti, PMDB, Dr. Ribamar Alves - PSB, Costa Ferre
ira - PFL, Pedro Chaves - PMDB, Dr.Francisco

Gonçalves - PTB, Neucimar Fraga - Bloco Parla
mentar PUPSL, José Múcio Monteiro - PTB, Mussa
Demes - PFL, Júlio Delgado - PPS, Luiz Bitten
court - PMDB, André Luiz - PMDB, Elimar Máximo
Damasceno - PRONA, Nelson Proença -PPS.

REQUERIMENTO

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimen
to Interno, requeremos destaque para votação da
Emenda n° 355, de autoria do Deputado Dr. Pinotti
que altera o art. 1° da PEC n° 40/2003, dando, nova
redação ao art. 202 da Constituição Federal, e permi
te a criação dos fundos públicos de previdência com
plementar, apresentada ao Substitutivo do Relator,
Deputado José Pimentel.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti - PMDB, Herculano Anghinetti - Pp, Gervásio
Silva - PFL, João Magalhães - PTB, Darci Coelho 
PFL, Jonival Lucas Júnior - PTB, José Rajão - PSDB,
Félix Mendonça - PTB, B. Sá- PPS, Isaías Silvestre
PSB, Nelson Marquezelli - PTB, Milton Cardias - PTB,
Paulo Feijó - PSDB, Aníbal Gomes - PMDB.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimen
to Interno, requeremos destaque para votação da
Emenda N° 364, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que modifica o § 1°, inciso 11, do art. 40 da Constitui
ção Federal, referenciado no art. 1° do Substitutivo do
Relator à PEC n° 40/2003, do Deputado JoséPimen
tel, para ampliar a aposentadoria compulsória para 75
anos de idade.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Dr.
Pinotti, PMDB - Dr. Ribamar Alves, PSB - Costa
Ferreira, PFL - Pedro Chaves, PMDB - Dr. Fran
cisco Gonçalves, PTB - Neucimar Fraga, Bloco
Parlamentar PLlPSL - Mussa Demes, PFL - Júlio
Delgado, PPS - José Múcio Monteiro, PTB 
Luiz Bittencourt, PMDB - André Luiz, PMDB 
Elimar Máximo Damasceno, PRONA - Hercula-
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no Anghinetti, PP - Nelson Proença, PPS - Aní
bal Gomes, PMDB.

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimen
to Interno, requeremos destaque para votação da
Emenda n° 364, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que modifica o § 1°, inciso 11, do art. 40 da Constitui
ção Federal, referenciado no art. 1° do Substitutivo do
Relator à PEC n° 40/2003, do Deputado José Pimen
tel, para ampliar a aposentadoria compulsória para 75
anos de idade.

Sala das sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti - PMDB, Gervásio silva - PFL, João maga
Ihães - PMDB, Darci Coelho - PFL, Jonival Lucas
Júnior - PTB, Almeida de Jesus - Bloco Parlamen
tar PUPSL, José Rajão - PSDB, Félix Mendonça 
PTB, 8. Sá - PPS, Isaías Silvestre - PSB,- Paulo
Feijô - PSDB, Nelson Marquezelli - PTB, Milton
Cordias - PTB.

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciSo 1\ do art. 161, do Regimento
Interno, requeremos destaque para votação da emenda
n° 364, de autoria do Deputado Dr. Pinotti, que modifica
o § 1°, inciso 11, do art. 40 da Constituição Federal, refe
renciado no art. 1° do Substitutivo do Relator à PEC n°
40/03, do Deputado José Pimentel, para ampliar a apo
sentadoria compulsória para 75 anós de idade.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti - PMDB, Colbert Martins - PPS, Severiano
Alves - POT, Renato Casagrande - PSB, Asdrubal
8entes- PMDB, LeandroVilela- PMDB, Gastão Vie
ira - PMDB, Zequinha Marinho - PTB, Jair 80lsona
ro - PTB, Pastor Reinaldo - PTB, Leandro Vilela 
PMDB, Maurício Rabelo - Bloco Parlamentar PUPSL,
Reinaldo Betão - Bloco Pal"lamentar PUPSL,

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do incisoll do art. 161, do Regimen
to Interno, requeremos destaqUe para votação da
emenda n° 364, de autoria do Deputa.do Dr. Pinotti,
que modifica o § 1°, inciso 11, do art. 40 da Constitui
ção Federal, referenciado no art. 1° do Substitutivo do
Relator à PEC no 40/03, do Deputado José Pimentel,
para ampliar a aposentadoria compulsória para 75
anos de idade.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti - PMDB, José Thomaz Nonô - PFL, Ronivon
Santiago - Pp, Dr. Benedito Dias - PP,

Senhor Presidente,

Nos termos do inCiso 11 do art. 161, do Regimen
to Interno, requerernos destaque para votação da
emenda n° 361, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que acrescenta à PEC n° 40/2003, dispositivo para
não permitir descontos nos proventosde aposentado
ria ou reforma dos portadores de doenças graves es
pecificadas em lei, apresentada ao Substitutivo do
Relator, Deputado José Pimentel.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti - PMDB, Gastão Vieira - PMDB, Zequinha
Marinho - PTB, Jair 80lsonaro - PTB, Pastor Rei
naldo - PTB, Leandro Vilela - PMDB, Reinaldo Be
tão - Bloco Parlamentar PUPSL, Maurício Rabelo 
Bloco Parlamentar PUPSL, José Thomaz Nonô 
PFL, Ronivom Santiago - Pp, Osmar Serraglio
PMDB, Dr. Benedito Dias - PP.

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimen

to Interno, requeremos destaque para votação da
emenda n° 361, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que acrescenta à PEC n° 40/2003, dispositivo para
não permitir descontos nos proventos de aposentado
ria ou reforma dos portadores de doenças graves es
pecificadas em lei, apresentada ao Substitutivo Rela
tor, Deputado José Pirnente\.
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Sala das sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pinot
ti - PMDB, Romel Anizio - Pp, João Castelo - PSDB,
Carlos Mota - Bloco Parlamentar PUPSL, Mendes Ri
beiro Filho- PMDB, Eduardo Barbosa - PSDB, André
Zacharow - PDT, Geraldo Resende - PPS, Colbert
Martins - PPS, Severiano Alves - PDT, Renato Casa
grande - PSB, Asdrubal Bentes - PMDB.

REQUERIMENTO

Requer destaque simples.

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso 11 do art. 161, do Regimen
to interno, requeremos destaque para votação da
emenda n° 361, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que acrescenta à PEC n° 40/2003, dispositivo para
não permitir descontos nos proventos de aposentado
ria ou reforma dos portadores de doenças graves es
pecificadas em lei, apresentada ao Substitutivo do
Relator, Deputado José Pimentel.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. Dr. Pi
notti - PMDB, Herculano Anghinetti - Pp' Gervásio
Silva - PFL, João Magalhães - PTB, Darci Coelho 
PFL, Jonival Lucas Júnior - PTB, Almeida de Jesus
- Bloco Parlamentar PUPSL, José Rajão - PSDB, Fé
lix Mendonça - PTB, B. Sá - PPS, Isaías Silvestre 
PSB, Nelson Marquezelli - PTB, Paulo Feijó 
PSDB, Milton Cardias- PTB, Nelson Proença- PPS

REQUERIMENTO

DESTAQUE SIMPLES
(COLETIVO)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso \I do art. 161, do Regimen
to Interno, requeremos destaque para votação da
emenda n° 361, de autoria do Deputado Dr. Pinotti,
que acrescenta à PEC n° 40/2003, dispositivo para
não permitir descontos nos proventos de aposentado
ria ou reforma dos portadores de doenças graves es
pecificadas em lei, apresentada ao Substitutivo do
Relator, Deputado José Pimentel.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Dr. Pi
notti - Dr. Ribamar Alves - PSB, Costa Ferreira 

PFL., Pedro Chaves - PMDB, Dr. Francisco Gonç

Ives - PTB, Jose Múcio Monteiro - PTB, Neucimar

Fraga - Bloco, Parlamentar PUPSL, Mussa Demes
- PFL, Júlio Delgado - PPS, Luiz Bittencourt 
PMDB, André Luiz - PMDB, Elimar Máximo Da
masceno - PRONA, Aníbal Gomes - PMDB

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

SIMPLES

Requeremos, nos termos do inciso I do art.161

do Regimento interno, Destaque para Votação em
Separado para a Emenda n° 24 apresentada à Pro

posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto 2003. - Inácio
Arruda - PcdoB; Neiva Moreira - PDT; Edson Eze

quiel-PSB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

SIMPLES

Requeremos, nos termos do inciso I do art. 161
do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado para a Emenda n° 23, apresentada à Pro
posta de Emenda à Constituição n040, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto 2003. - Inácio
Arruda - PC doB; Neiva Moreira - PDT; Edson Eze

quiel- PSB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

SIMPLES

Requeremos, nos termos do inciso I do art. 161
do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado para a Emenda n° 22, apresentada à Pro

posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto 2003. - Inácio
Arruda -- PC do B; Neiva Moreira - PDT; Edson Eze

quiel- PSB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

SIMPLES

Requeremos, nos termos do inciso I do art. 161
do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado para a Emenda n° 21, apresentada à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto 2003. -Inácio Arruda
- PC do B; Neiva Moreira - PDT; Edson Ezequiel- PSB.



Requeremos, nos termos do inciso I do art. 161
do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado para a PEC 198/2000 da Deputada Jandira
Feghali, apensada à Proposta de Emenda à Constitui
ção na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Deputado
Inácio Arruda PC do B - Deputado Neiva Moreira por
- Deputado Edson Ezequiel PSB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES REQUERIMENTO
(Destaque Simples)

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161 § 20 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Emenda na 63 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. 
Coronel Alves - Bloco Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO DESTAQUE SIMPLES

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra·b, na 4; combinado com o art. 161 § 20 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Emenda na 150 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Coronel Alves, Bloco Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO DESTAQUE SIMPLES

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161 § 20 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Emenda na 47 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Coronel Alves, Bloco Parlamentar PLlPSL.

REQUERIMENTO

DESTAQUE SIMPLES

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161 § 20 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Emenda na 56 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Coronel Alves, Bloco Parlamentar PLlPSL.

REQUERIMENTO DESTAQUE SIMPLES

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161 § 20 do
Regimento interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Emenda na 59 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Coronel Alves, Bloco Parlamentar PLlPSL.

REQUERIMENTO
(Destaque Simples)

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com oart. 161 § 20 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Emenda na 79 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Coronel
Alves - Bloco Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO
(Destaque Simples)

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161 § 20 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação ern separado da Emenda na 5 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Coronel
Alves - Bloco Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO
(Destaque Simples)

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161 § 2. 0 do
Regimento interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votaçãoern separado da Emenda na 36 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Coronel Alves
- Bloco Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO
(Destaque Simples)

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161 § 20 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Emenda na 52 à
PEC na 40, de 2003.

Sala das Sessões, de de 2003. - Coronel Alves
- Bloco Parlamentar PUPSL.
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REQUERIMENTO SIMPLES

Sr. Presidente,
Requeremos a V. Ex", nos termos do art. 101, inci

so 11, letra b, n° 4, c/c. o art. 161, § 2° do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, destaque para votação
em separado da Emenda n° 285 à PECo n° 40 de 2003.

Sala das Sessões, Deputado Coronel
Alves, Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Caldas)

Requer destaque para votação de
emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado

com o art. 117, IX do Regimento interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação da Emenda
n° 179, de autoria deste parlamentar e outros, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40/2003,
que "Modifica. os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da
Constituição Federal, o art. 8° da Emenda Constituci
onal nO 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. _ Depu
tado João Caldas.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado do inciso XI do artigo 37, que
consta do artigo 1° do Substitutivo à
PECo n° 40/2003, com o objetivo de su
primí-Io.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso I do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado do inciso XI do artigo
37, que consta do artigo 1° do Substitutivo à PECo n°
40/2003, com o objetivo de suprimí-Io.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nO 40, de
2003, substitui a regra do subteto único constante do
texto original, assentada no subsídio do Governador,
pela de subteto no âmbito dos respectivos Poderes,
sendo que, no âmbito do Poder Judiciário, Ministério
Público e da Defensoria Pública prevaleceu o subsí
dio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Jus
tiça limitado, porém, a 75% do subsídio mensal dos
ministros do Supremo Tribunal Federal.

Essa nova redação, porém, afronta o texto cons
titucional em alguns de seus princípios fundadores,
como veremos a seguir.

I - A Violação do Princípio Federativo

A federação, em breve síntese, nada mais é do
que a união de entes (ou coletividades) regionais au
tônomas. Em nosso País, esses entes (ou coletivida
des) são denominados de Estados federados, Esta
dos ou Estados-membros. A autonomia federativa ba
seia-se em dois pressupostos básicos. O primeiro é a
existência de órgãos governamentais próprios inde
pendentes dos órgãos federais. O segundo diz respe
ito a existência de competências exclusivas por parte
do ente federado (José Afonso da Silva, in Curso de
Direito Constitucional Positivo, 16a edição, página
103 e 104). Pois bem, o Relator, ao ter fixado o limite
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do
subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal
como "subteto" aplicável ao Poder Judiciário dos
Estados e do Distrito Federal, violou um dos princípi
os fundamentais do texto constitucional sem o qual
toda a construção normativa-institucional nele inscrita
não se sustenta, a saber, o princípio federativo, na
medida em que retirou da esfera da autonomia dos
entes federados a competência para, respeitado o
teto nacional, definir o "subteto" estadual.

O Poder Judiciário já possui limites remunerató
rios máximos (''teto'' e "subteto") para os subsídios
percebidos pelos seus integrantes. O art. 93, inciso V,
da Constituição Federal, estabelece, por meio de es
calonamento, que o subsídio mensal dos Juízes dos
Tribunais Regionais Federais e dos Desembargado
res dos Tribunais de Justiça e do Distrito Federal não
pode exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do
subsídio mensal dos ministros do Superior Tribunal
de Justiça, sendo que os subsídios destes últimos es
tão limitados a 95% (noventa e cinco por cento) do
subsídio mensal dos ministros do Supremo Federal.
O art. 93 também preceitua que '1ixados em lei e es
calonados, em nível federal e estadual, conforme as
respectivas categorias da estrutura judiciária nacio
nal, não podendo a diferença entre uma e outra ser
superior a 10% (dez por cento,) ou inferior os subsídi
os dos demais magistrados serão a 5% (cinco por
cento)".

Para termos uma idéia mais precisa das conse
qüências práticas da aplicação do limite de 75% (se
tenta e cinco por cento) do subsídio mensal, em espé
cie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal como
parâmetro limitador para os subsídios dos Desembar
gadores dos Tribunais de Justiça, nada melhor do que



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36645

aplicarmos os critérios propostos pelo Relator à reali
dade.

A remuneração dos ministros do Supremo Tribu
nal Federal, desconsiderado o adicional por tempo de
serviço, corresponde, atualmente, a R$12.720,00
(doze mil setecentos e vinte reais). Aplicando-se a ela
o escalonamento do art. 93, V, da Constituição Fede
ral, e a legislação ordinária que disciplina a matéria,
constataremos que o subsídio mensal de Juiz Federal
Substituto (cargo inicial da carreira de magistrado na
Justiça Federal) equivale a R$l 0.271,40 (dez mil, du
zentos e setenta e um reais e quarenta centavos). Em
decorrência, se permanecer o limite remuneratório
máximo ("subteto") de 75% (setenta e cinco por cen
to) do subsídio mens~l, em espécie, dosMinistros do
Supremo Tribunal Federal, para efeitos do estabeleci
mento.do subsídio dos desembargadores dos Tribu
nais de Justiça, como quer o Relator, o subsídio men
sal destes últimos não poderáultrapassar o limite de
R$9.540,OO (npve mil quinhentos e quarenta reais).
Dito de outro modo: o subsídio mensal do cargo. de
desembé:\rgador do TribupaldeJustiça,final dacarrei
ra da magistratura estadu~l,será inferiorao subsídio
mensal do cargo de Juiz Federal Substituto, cargo ini
ciai da carreira na Justiça Federal.

Écerto que o voto do Relator, no tocante ao Po
der JudicIário, consignou corno justificação que: "No
caso do Poder Judiciáfio, a relação entre. o maior sub
sídiopagopela .União e o lllaior subsídio pago pelo
Estado é fixad~em 75<yo,. s~ndoestaa mesma pro
porção jáexistellte na. Gonstituição para os cargos de
Deputado Federal ~ Qeputapo Estadual. O mecanis
mopropos!o.guarda, portanto, simetria com a norma
do art. 27,§ 2°, da CF./BB". Sucede que a invocada si
metriacom os Deputados Estaduais e Distritais, cujo
subsídiornenscd estálimitadoa 75% (setenta ecinco
por cento)daquelefixado,em~spécie,para o~ Depu
tad()s Fe~Ierais (art. 27,§ 2°, da CF.), é inaplicável ao
Poder Judiciário, cujos membros, ao contrário do que
se passa com os mernbros doPoder Legislativo, não
exercemmandatos el~tivos.AIi?s,a impropriedade foi
reveladaindiretam~nte no próprio Relatório, in verbis:
"Tod~via, apresente PEC, ao propor o critério dos
sub-tetos nos Estados como sendo o do subsídio dos
Governadores,utilizouovalor do l:iUbsídiode um car
go que não é de carreira.(grifon08so}. Isto pode ser
interp~etadocomosuieiçãoàv~ntadedo Governador
e poderia gerar questionam~ntosconstitucionais por
ofensa aoprincípioda separação ~harmonia entre os
Poder13s. Este ponto de vistafoie~pressopor Luís Ro
bertoBarrosoe Rubens Approbato; na audiência pú-

blica realizada por esta CCJR no dia 21 de maio p.p.
"(grifei)

A alternativa apresentada pelo nobre Relator, a
partir da Emenda Saneadora n° 2, para definir o limite
máximo dos subsídios dos Desembargadores dos Tri
bunais de Justiça e do Distrito Federal em 75% do
subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal
Federal, não encontra sustentação nos argumentos
por ele apresentados, nem tampouco respeita a fede
ração e, por conseguinte, a autonomia dos Estados e
do Distrito Federal.

11 - A Violação do Princípio da Unicidade do Po
der Judiciário

O jurista Geraldo Ataliba - a cuja memória,
rendemos nossas homenagens - elaborou, em 12
de setembro de 1995, parecer em resposta a con
sulta formulada pela Associação Paulista dos Magis
trados - APAMAGIS, quando da apreciação, pelo
Congresso Nacional, do Projeto de Lei Complemen
tar n° 144, de 1992, de autoria do Supremo Tribunal
Federal, que institui o Estatuto da Magistratura. Na
ocasião, debateu-se, em síntese, sobre qual o prin
cípio que deveria prevalecer naaplicação de normas
constitucionais concorrentes (arts. 37, inciso XI, e
39, parágrafo l°), se o princípio da isonomia ou se o
da equivalência horizontal,. para efeitos da fixação
do limite máximo ('teto") da remuneração dos De
sembargadores e, por conseqüência, do Poder Judi
ciário estadual.

O referido debate, bem como o parecer proferi
do na ocasião, não perderam a sua atualidade diante
daapreciação, pela Comissão de Constituição e Jus
tiçae de Redação, daadmissibilidade da Proposta de
Emenda à. Constituição n° 40, de 2003, e, notada
mente agora, por esta Comissão Especial, da apreci
ação do mérito da proposição. O relator da Proposta
na Comissão de Constituição e Justiça ede Redação,
Deputado Maurício Rands, ao estabelecer critérios
diferenciados para afixação do limite máximo ("teto")
dasremunerações dos juizes federais e dos Desem
bargadores dos Estados, rompeu c9m a unicidade da
magistratura. Sobre esse tema, Geraldo Ataliba, no
sobredito parecer, afirmou com propriedade, verbis:

"A .Constituição Federal trata - no tocante ao
tema - de forma diferente os três Poderes. Enquanto
para Legislativo e Executivo asnormas constituciona
is dizem respeito apenas à esfera federal - Congres
so •Nacional (arts. 44 e seguintes) e Presidência da
República (arts. 76 eseguinte~) - no tocante ao Poder
Judiciário, a Constituição Federal é mais ampla, abar
cando todas as esferas e áreas de jurisdição.



No já citado parecer, o professor Geraldo Atali
ba, ao discorrer sobre o princípio da isonomia entre
juizes federais e estaduais, asseverou com brilhan
tismo incontestável:

"Toda a magistratura - federal e esta
dual - faz parte do Poder Judiciário, na for
ma estabelecida pela Constituição Federal.

E a Constituição Federal outorgou a
todos os juízes (estaduais e federais) as
mesmas garantias - vitaliciedade, inamovi
bilidade, irrredutibilidade de vencimentos 
os mesmos direitos, as mesmas vedações e
as mesmas vantagens, como forma de pro
teção da autonomia e independência do Po
der Judiciário.

Esses mesmos princípios, garantias,
vedações, deveres e direitos aplicáveis a to
dos os juízes em geral demonstram a igual
dade de tratamento que a Constituição esta
beleceu a todos os membros do Poder Judi
ciário" (Consulta, página 11).

(...)
"Se, por um lado, há de se ter em con

ta a equivalência de vencimentos, em di
mensão horizontal - vencimentos de de
sembargadores em equivalência com os
dos deputados estaduais - por outro lado,
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Isso levou parte da doutrina a sustentar a unida- constituído não só pelos Tribunais e juízes federais,
de do Judiciário, induzindo-a a propor a concepção de mas também pelos Tribunais e juízes Estaduais.. .'
um Judiciário Nacional, excepcionando algumas exi- Com isso ... quis a Constituição acentuar que o
gências da Federação. É hoje predominante, no Su- Poder Judiciário é nacional por emanar da soberania
premo Tribunal Federal, essa inteligência. nacional, mas não exclui porque a pressupõe nas nor-

O caráter nacional do Poder Judiciário têm sido mas sobre esse Poder a separação, nos âmbitos fun-
constantemente afirmado pelos próprios membros do cional, no administrativo, entre o Poder Judiciário da
S.T.F. José Néri da Silveira, em palestra proferida na- União e os Poderes Judiciários dos Estados-Mem-
quele Tribunal (publicada no "O Judiciário e a Consti- bros.(R.T.J.1 08/486)(Consulta, páginas 8, 9 e 10)"
tuição", Saraiva, 1994, sob a coordenação do Mim. Em propondo o parâmetro constante da Emen-
Sálvio de Figueiredo Teixeira), considerando o'... po- da Saneadora na 2, O Relator estabeleceu critérios di-
der judiciário como a pedra angular do edifício federal' ferenciados para a fixação do limite remuneratório da
(fls. 3), enfatiza, com precisão, tal característica: magistratura estadual e federal, posto que o desta úl-

'Na guarda desse princípio, contido no art. 99 da tima será o subsídio mensal, em espécie, dos Minis-
Lei Maior, que respeita à independência do Poder Ju- tros do Supremo Tribunal, sem percentuais redutores.
diciário e afirma seu caráter nacional, o Supremo Tri- Com isso, foram afrontados o caráter nacional e unitá-
bunal Federal tem adotado providências concretas no rio do Poder Judiciário e, como veremos a seguir, o
que respeita à fixação de vencimentos magistratura princípio da isonomia entre juízes estaduais e federa-
federal (o que se estende também à esfera dos Esta- is. Esses critérios diferenciadores colidem com a
dos-Membros)... Constituição, notadamente com um dos princípios

Bem de reconhecer, assim, é, nessa importante fundadores de um dos Poderes do Estado, que se
competência, que se proclama não apenas o caráter quer democrático e de direito, o da unicidade do Po-
nacional do Poder Judiciário, mas a atribuição a seu der Judiciário. .
órgão de cúpula de iniciativa privativa, em nome do 111 - A Violação do Princípio da Isonomia entre
Poder a que se destina a normatividade prevista, para Juízes Federais e Estaduais
que, em lei complementar, se tracem disciplinas con
cludentes, inequivocamente, a uniformidade de trata
mento da magistratura nacional e à unidade do Poder
Judiciário, em torno de princípios e valores funda
mentais, na busca dos interesses maiores da institui
ção judiciária'(ob. cil. p. 9)'.

Aliás, nestas considerações, alinha-se a deci
são do STF, na Representação na 1.155-DF, que, ao
interpretar (em tese) o Decreto-Lei na 2.019/83 - cui
da de pagamento de gratificação por tempo de servi
ço 'a magistrados de qualquer instância' - muito em
bora negando a extensão do diploma legal para abar
car vencimentos de juízes estaduais (a competência
para tal fixação seria do Estado-membro), trouxe, nos
votos dos diversos ministros o reconhecimento de um
verdadeiro conceito da magistratura nacional.

O voto do Min. Moreira Alves, cujas razões fo
ram acolhidas por outros Ministros, reflete essa orien
tação:

'...após a Constituição de 1891, já observava,
apesar de nossa federação estar no nascedouro, que
o Poder Judiciário, mesmo nela, apresentava caracte
rística diversa da dos demais Poderes do Estado: ti
nha caráter nacional.

Esta concepção - O Poder Judiciário emana da
soberania nacional - foi inequivocamente acolhida
pela Emenda Constitucional na 1/69, onde se declara,
no título concernente à organização Nacional, que o
Poder Judiciário, ao contrário do que ocorre com rela
ção ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, é
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há de se considerar que os desembargado
res são membros do Poder Judiciário, e,
com tal, têm um teto específico: o do STF.

Se assim não se entender, a pirâmide
de vencimentos desmoronará, visto que os
juízes estaduais - que têm cargos de mes
ma "atribuição" (art. 39, § 10

, CF) que os juí
zes federais - perceberão vencimentos com
redutor de 25%, diferentemente dos juízes
federais, que terão como teto os vencimen
tos dó STF, sem nenhum redutor.

A Constituição estabelece desequipa
ração salarial entre juízes de categoria infe
rior e juízes de categoria superior, dentro de
uma mesma carreira - diferença não superi
or a dez por cento - mas não discrimina juiz
tendo em vista a sua esfera de competência
(federal ou estadual).

Não há nenhuma diferença ontológica
entre juízes federais e estaduais; daí não"
se poder defender uma desequiparação sa
1aria� entre os mesmos, o que de fato ocor
reria, em se contendo os vencimentos dos
juízes estaduais no plano horizontal,com re
dução de 25% em relação aos dos juízes fe
derais" (Consulta, página 15 e 16,)."

(...)
"Em prevalecendo a orientação de que

os vencimentos dos juízes estaduais teriam li
mitações no plano horizontal (equivalência
com os dos deputados estaduais) e no plano
vertical (teto dos vencimentos dos Ministros
do STF,) enquanto os dos juizes federais só
teriam a limitação vertical, ter-se-ia que reco
nhecer que o princípio da isonomia de venci
mentos - entre cargos de atribuições iguais 
seria frontalmente desrespeitado.

Juízes estaduais e Juízes federais têm
atribuições iguais, investidos da mesma ju
risdição. Suas competências são distintas,
mas isso não i1ide a igualdade dos cargos.
Todos eles fazem parte, são 'órgãos' do Po
der ~udiciário, ex vi da própria letra da
Constituição (Consulta, página 18)."

(... )
"Ora, se a função é a mesma, qualitati

vamente considerada (exercício da jurisdi
ção) e quase a mesma quantitativamente
(aplicação do direito nacional) - merecendo,
por isso, minucioso tratamento constitucio
nal comum, quanto a princípios e quanto a

normas - os vencimentos terão o mesmo
teto, por exigência da isonomia." (Consulta,
página 23).

A analogia entre magistrado federal e
estadual éinconteste. A Emenda Saneadora
na 2, ao fixar critérios diferenciados para o
estabelecimento do limite remuneratório má
ximo da magistratura federal e estadual, fez
tábula rasa do princípio da isonomia entre
juízes federais e estaduais.

IV - Violação do Princípio da Simetria

Há quebra do princípio constitucional da sime
tria, inserto na Carta Magna, como se verifica ao dar
tratamento discriminatório a "Funções Essenciais à
Justiça, elencadas no Título IV, Capítulo IV (arts.
127 a 135) da mesma Carta, a saber: Ministério PÚ
blico, Advocacia Pública ( Procuradores dos Estados
e do Distrito Federal) e Defensoria Pública.

Cumpre salientar que, em pelo menos 6 (seis)
estados da federação, dentre eles 'São Paulo, Go
iás, Alagoas,etc..., a prestação de serviços aos ca
rentes na forma da lei, atribuídas aOS defensores
públicos, são exercidas por procuradores de Estado,
além de suas funções próprias de representação ju
dicial do Estado e da Fazenda Pública e do controle
interno da legalidade dos atos da administração pú
blica, quando no exercício da consultoria jurídica.

A presente proposta visa sanar as incompatibili
dades e inconveniências apontadas, dando solução
ao problema do sub-teto, conforme os princípios já
adotados pela Constituição ao organizar o Poder Ju
diciário nacional, respeitando, inclusive, o tratamento
equivalente dado ao Ministério Público, cujo regime
jurídico contempla idênticas prerrogativas e veda

ções, bem como à Advocacia Pública e Defensoria
Pública, pois, encontram-se todos dentre as "Fun
ções Essenciais àJustiça", prevista no Capítulo IV, do
Título IV da Constituição Federal.

Para melhor subsidiaros meus pares, esta Comis
são Especial e esta Casa Sóbre as implicações da Pro
posta de Emenda à Constituição na 40, de 2003, e do
dispositivo que ora se pretende suprimir, tomo a liberda
de de anexar a esta emenda o parecer do professor Ge
raldo Ataliba, que, pela clareza de seus argumentos,
poderá enriquecer o nosso convencimento.

Sala das Sessões, 5 de agosto 2003. - Alceu
Collares - PDT; José Carlos Aleluia - PFL.



36648 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

REQUERIMENTO SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado.

DESTAQUE DE VOTAÇÃO EM SEPARADO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos do inciso 11 do art. 161 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeremos Desta
que para Votação em Separado - DVS para Supressão
da expressão: "... ficando o destes últimos lim~ado a se
tenta e cinco por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, .. .", constan
te do inciso XI do art. 37, referenciado no art. 10 do Subs
titutivo do Relator, Deputado José Pimentel, adotado
pela Comissão Especial da PEC n° 40/03, suprimindo-se
em conseqüência, a expressão: "... ficando, no último
caso, lim~ado a setenta e cinco por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, .. .'", constante do art. 9° do referido Subst~utivo.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Fran
cisco Dornelles - PP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Do Deputado Alceu Collares)

Requer destaque para votação em
separado do § 3° do artigo 40, alterado
pelo artigo 1° do Substitutivo à PEC n°
40/2003.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, inciso IV do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado do § 3° do art. 40, alte
rado pelo art. 10 do Substitutivo à PEC n° 40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Alceu
Collares - PDT; Enéas - PRONA; José Carlos Ale
luia- PFL.

REQUERIMENTO SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, Requeremos
Destaque para Votação em Separado - DVS Para Su
pressão do § 7° do art. 40, referenciado no art. 1° do
Substitutivo do Relator, Deputado José Pimentel,
adotado pela Comissão Especial da PEC n° 40/03.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Fran
cisco Dornelles - PP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

SIMPLES

Requer Destaque para Votação em
Separado do § 8° do art. 40, que consta do
art. 1° do Substitutivo à PEC n° 40/2003

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, inciso I do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do § 8° do art. 40 que
consta do art. 1° do Substitutivo à PEC n° 40.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Alceu
Collares - PDT; Enéas - PRONA; José Carlos Ale
luia - PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

Requer destaque de votação em se
parado do art. 42, constante da Emenda
n° 5 à PEC n° 40, de 2003".

Sr. Presidente:

Requeremos a V. Exa
, nos termos do art. 161, inci

sos I e 11 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado do parágrafo

2° do art. 42°, constate da Emenda n° 5, em substituição
ao art. 42 da Constituição Federal, proposto pelo Substi
tutivo do relator, constante do art. 1° do Substitutivo da
Comissão Especial da PEC n° 40, de 2003, ficando, em
conseqüência do destaque, assim redigido:

"Art. 42 ..

§2° Aos militares dos Estados, do Distri
to Federal e dos Territórios e a seus pensionis
tas, aplica-se o dispos~ivo no art. 37, XI".

Sala das Sessões, de de 2003. - Coronel

Alves - PL.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO SIMPLES

Nos termos do Regimento Interno, requeiro
Destaque para Votação em Separado - DVS da ex
pressão "incluídos os resultantes de acidente de tra
balho", do inciso I, do art. 201, referenciado no art. 1°
do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Pauderney Avelino - PFL



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36649

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO SIMPLES

Nos termos do Regimento Interno, requeiro
Destaque para Votação em Separado - DVS do § 10,
do art. 201 da Constituição Federal, referenciado no
Art. 11 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 5 deagosto de 2003. - Depu
tado Herculano Anghinetti - PP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

(Do Deputado Alceu Colares)

Requer destaque para votação em
separado do § 1° do artigo 8°, que consta
do artigo 2° do substitutivo à PEC n°
40/2003.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso 11 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado do § 1° do artigo 8°,
que consta do artigO 2° do substitutivo à PEC n°
40/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Alceu Collares - Deputado Enéas - Deputado
José Carlos Aleluia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado do artigo 9° do Substitutivo à
PEC n° 40/203.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso I do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado do artigo 9° do Substi
tutivo à PEC n° 40/203.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Alceu Col/ares - Deputado Enéas - Deputado
José Carlos Aleluia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado do artigo 10 do Substitutivo
apresentado à PEC n° 40/2003.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 161, inciso I do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta-

que paravotação em separado do artigo 10 do Subs
titutivo à PEC n° 4Q/2003.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Alceu Col/ares - Deputado Enéas - Deputado
José Carlos Aleluia.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 161, inciso

I e II do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda nO 53 apresentada na Comis
são Especial da PEC nO 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EX, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 54 apresentada na Comis
são Especial da PEC n° 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 126 apresentada na Comis
são Especial da PEC n° 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento interno destaque para votação em
separado da Emenda nO 119 apresentada na Comis
são Especial da PEC n° 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 161, inciso
I e 11 do Regimento Il1terno destaque para votação em
separado da Emenda 11° 118 apresentada na Comis
são Especial da PEC n° 40/03.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 99 apresentada na Comis
são Especial da PEC nO 40103.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 161, inciso

I e 11 do Regimento Interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 98 apresentada na Comis
são Especial da PEC 40103.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 161, inciso

I e II do Regimento interno destaque para votação em
separado da Emenda n° 97 apresentada na Comis
são Especial da PEC n° 40103.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Laura Carneiro, PFL.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 122, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101,
inciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art.
161, inciso li, e com o art. 162, todos do Regimento
Interno, destaque para votação da emenda n° 122,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino, PT - Roberto Jefferson, PTB - Valde
mar Costa Neto, PL - Roberto Freire, PPS - Euní
cio Oliveira, PMDB- Sarney Filho, Pv.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 164, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno,
destaque para votação da emenda n° 164, oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson

Pellegrino, PT - Roberto Jefferson, PTB - Valde

mar Costa Neto, PL - Roberto Freire, PPS - Euní

cio Oliveira, PMDB - Sarney Filho, Pv.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 175, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, inci

so li, alínea b, número 4, combinado com o art. 161, in

ciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno,
destaque para votação da emenda n° 175, oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu

tado Nelson Pellegrino - Deputado Roberto Jeffér

son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado

Roberto Freire - Deputado Eunício Oliveira - De

putado Sarney Filho.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 178, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Senhor Presidente,

Requeremos a V. ~, nos termos do art. 101, inci
so 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161, inci
so /I, e com o art. 162, todos do Regimento Interno, des

taque para votação da emenda n° 178, oferecida à Pro

posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu

tado Nelson Pellegrino - Deputado Roberto Jeffér
son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado

Roberto Freire - Deputado Eunício Oliveira - De

putado Sarney Filho.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 251, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa

, nos termos do art. 101, in
ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 251 ,ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Pellegrino - Deputado Roberto Jeffér
son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado
Roberto Freire - Deputado Eunício Oliveira - De
putado Sarney Filho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda na 260, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição na 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 260, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Pellegrino - Deputado Roberto Jeffér
son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado
Roberto Freire - Deputado Eunício Oliveira - De
putado Sarney Filho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 363, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda nO 363, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição nO 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PT8, Valde
mar Costa Neto - PL, Roberto Freire - PPS, Eu
nício Oliveira - PMD8, Sarney Filho - PV

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda na 389, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição na 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 389, ofere
cida à Proposta de Emenda à Constituição nO 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PT8, Valde
mar Costa Neto - PL, Roberto Freire - PPS, Eu
nício Oliveira - PMD8, Sarney Filho - PV

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 405, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 405, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nel
son pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PT8, Val
demar Costa Neto - PL, Roberto Freire - PPS, Eu
nício Oliveira - PMDB, Sarney Filho - PV

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda na 431, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição na 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. 8(', nos termos do art. 101, inci

so 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161, inci
so 11, e com o art. 162, tooos do Regimento Interno, des
taque para votação da Emenda n° 431 , oferecida à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões,. de agosto de 2003. - Nel
son pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PT8, Val
demar Costa Neto -- PL, Roberto Freire - PPS, Eu
nício Oliveira ~ PMD8, Sarney Filho - pv.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 69, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 69, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003.- Nelson
pellegrino - PT, Roberto Freire - Inácio Arruda 
PCdoB, Eunício Oliveira - PMDB, Eduardo Cam
pos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 129, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com °art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 129, ofere
cida à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. -Nelson
Pellegrino - PT; Roberto Freire - PPS; Inácio Arru
da -PcdoB; Eunício Oliveira - PMDB; Eduardo
Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 313, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 313, ofere
cida à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT; Roberto Freire - PPS; Inácio Arru
da - PcdoB; Eunício Oliveira - PMDB; Eduardo
Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda nO 50, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda nO 50, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT; Roberto Jefférson - PTB; Valde
mar Costa Neto - PL; Roberto Freire - PPS; Inácio
Arruda - PedoB; Eduardo Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 68, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa

, nos termos do art. 101, in
cisoll, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 68, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT; Roberto Jefférson - PTB; Valde
mar Costa Neto - PL; Roberto Freire - PPS; Inácio
Arruda - PcdoB; Eduardo Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 78, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 78, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT; Roberto Jefférson - PTB; Valde
mar Costa Neto - PL; Roberto Freire - PPS; Inácio
Arruda - PcdoB; Eduardo Campos - PSB.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 2n, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requerernos a V. Exa,nos termos do art. 101, in

ciso 11, alíneab, numero 4, combinado.com o art. 161,
inciso 11, ecom o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 277, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Pellegrino - Deputado.Roberto Jeffér
son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado
Roberto Freire,.... Deputado Inácio Arruda - Deputa
do Eduardo Campos.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n°. 265, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremosa V. Exa, nostermos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, numero 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da ernenda n° 265, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Pellegrino - Deputado Roberto Jeffér
son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado
Inácio Arruda - Deputado Eunício Oliveira - Depu
tado Eduardo Campos.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 400, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, numero 4,combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda nO 400, ofereci c

da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Pellegrino - Deputado Roberto Jeffér
son - Deputado Costa Neto - Deputado Inácio
Arruda - Deputado Eunício Oliveira - Deputado
Eduardo Campos.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 406, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, numero 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e como art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 406, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Pellegrino - Deputado Roberto Jeffér
son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado
Inácio Arruda - Deputado Eunício Oliveira - Depu
tado Eduardo Campos.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 430., oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, alínea b, numer04, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o ali. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 430, ofereci
da à Proposta de Ernenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Pellegrino- Deputado Roberto Jeffér
son - Deputado Valdemar Costa Neto - Deputado
Inácio Arruda - Deputado Eunício Oliveira - Depu
tado Eduardo Campos.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer .. destaque para votação da
Emenda n° 435, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidelite, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, numero 4, com
binadocom oart.161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 435, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT, Roberto Jefferson - PTB, Valde
mar Costa Neto - PL, Inácio Arruda - PC do B, Eu
nício Oliveira - PMDB.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 441, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 441, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PTB, Valde
mar Costa Neto - PL, Inácio Arruda - PC do B, Eu
nício Oliveira - PMDB, Eduardo Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 16, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso lI,alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 16, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PTB, Valde
mar Costa Neto - PL, Inácio Arruda - PC do B, Eu
nício Oliveira - PMDB, Eduardo Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 23, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com oart. 161, inciso 11, ecom o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 23, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PTB, Valde
mar Costa Neto - PL, Inácio Arruda - PC do B, Eu
nício Oliveira - PMDB, Eduardo Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 24, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea 'b', número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 24, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PTB, Valde
mar Costa Neto - PL, Inácio Arruda - PC do B, Eu
nício Oliveira - PMDB, Eduardo Campos - PSB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 72, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 101, in

ciso 11, alíneab, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 72, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT, - Roberto Jefférson - PTB, - Val
demar Costa Neto- PL, - Eunício Oliveira- PMDB,
Eduardo Campos - PSB, - Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 76, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso 11, a!ínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 76, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nel
son PeJlegrino - PT, - Roberto Jefférson 
PTB, - Valdemar Costa Neto - PL, - Eunício Oli
veira - PMDB, - Eduardo Campos - PSB, -Iná
cio Arruda - PC do B.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 125, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. EJ<8, nos termos do art. 101, inci

so 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161, inci
so 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno, des
taque para votação da Emenda n° 125, oferecida à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nel
son Pellegrino - PT, - Roberto Jefférson - PTB, 
Valdemar Costa Neto - PL, - Eunício Oliveira 
PMDB, - Eduardo Campos - PSB, - Inácio Arru
da- PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 269, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa , nos termos do art. 101, in

ciso li, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da Emenda n° 269, ofere
cida à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nel
son Pellegrino - PT, - Roberto Jefférson - PTB, 
Valdemar Costa Neto - PL, - Eunício Oliveira 
PMDB, - Eduardo Campos - PSB, - Inácio Arru
da- PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 315, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. EJ<8, nos termos do art. 101, inci

so 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161, inci
so 11, e com o art. 162, todos do Regimento Interno, des
taque para votação da Emenda n° 315, oferecida à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nel
son Pellegrino - PT, - Roberto Jefférson - PTB, 
Valdemar Costa Neto - PL, - Eunício Oliveira 
PMDB, - Eduardo Campos - PSB, - Inácio Arru
da- PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 345, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso II,alínea b, número 4, com
binadocomoart. 161, inciso li, ecom o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 345, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTB - Euní
cio Oliveira - PMDB - Valdemar Costa Neto - PL 
Eduardo Campos - PSB -Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 357, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso li, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso li, e com o art. 162, todos
do Regimento interno, destaque para votação da
emenda n° 357, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, deagosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Eunício Oliveira - PMDB - Rober
to Jefférson - PTB - Valdemar Costa Neto - PL 
Eduardo Campos - PSB -Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer. destaque para votação da
Emenda n° 446, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 446, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTS - Euní
cio Oliveira - PMDB - Valdemar Costa Neto - PL
Eduardo Campos - PSB -Inácio Arruda - PC do B.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda nO 20, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 20, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTS - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSS 
Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 113, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda nO 113, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTS - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSB 
Inácio Arruda - PC do S.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 143, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binadocomoart. 161, inciso 11, ecomoart. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 143, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino- PT -Roberto Jefférson- PTS-Valde
mar Costa Neto - PL Eduardo Campos PSS - Iná
cio Arruda - PC do S.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 173, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 173, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino- PT - Roberto Jefférson - PTS - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSS 
Inácio Arruda - PC do S.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 211, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com oart. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 211, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nO 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTB - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSB 
Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 237, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 237, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTB - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSS 
Inácio Arruda - PC do S.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 246, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binadocom o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento interno,. destaque para votação da
emenda nO 246, oferecida à Proposta de Emenda á
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTB - Valde
mar Costa Neto - PL -Eduardo Campos - PSB 
Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 368, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda nO 368, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões,·de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTB - Valde
mar Costa Neto _. PL - Eduardo Campos - PSB 
Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 399, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binadocom oart. 161, inciso 11, ecomoart. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda nO 399, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT - Roberto Jefférson - PTB - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSB 
Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Lideres)

Requer destaque para votação da
Emenda nO 414, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, incíso 11, alínea b, número 4, com
binado como art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 414, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 20()3.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino- PT - Roberto Jefférson - PTB - Valde
mar Costa Neto - PL - Eduardo Campos - PSB 
Inácio Arruda - PC do B.

REQUERIMENTO
(Do Sr. e outros)

Requer .destaque para votação da
Emenda nO 36, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., nos ter
mos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, combie
nado com o art. 161, inCiso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda nO 36, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala da.s Sessões, de agosto de 2003. - Profes
sor Luizinho - PT, Devanir Ribeiro - PT, Wilson
Santiago - PMDB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. e outros)

ReqQer destaque para votação
Emenda nO 47, oferecida à Proposta
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente,requeiro a V. Exa., nos ter
mos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, combi
nado com o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda nO 47, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Profes
sor Luizinho - PT, Devanir Ribeiro - PT, Wilson
Santiago - PMDB.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. e outros)

Requer destaque para votação da
Emenda nO 63, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 101,

inciso 11, alínea b, número 4, combinado com o
art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos do Regi
mento Interno, destaque para votação da emenda
n° 63, oferecida à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Profes
sor Luizinho - Devanir Ribeiro - Wilson Santiago.

REQUERIMENTO
(Do Sr. e outros)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 79, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 101, inci

so 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 79, ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição nO 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Profes
sor Luizinho - Devanir Ribeiro - Wilson Santiago.

REQUERIMENTO
(Do Sr. e outros)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 150, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 101 , inci

so 11, alínea b, número 4, combinado com o art. 161,
inciso 11, e com o art. 162, todos do Regimento Inter
no, destaque para votação da emenda n° 150 ofereci
da à Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Professor
Luizinho - Devanir Ribeiro - Wilson Santiago.

REQUERIMENTO
(Do Sr. e outros)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 285, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nO 40, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 101,

inciso 11, alínea b, número 4, combinado com o
art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos do Regi
mento Interno, destaque para votação da emenda
n° 285 oferecida à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto da 2003. - Profes
sor Luizinho - Devanir Ribeiro - Wilson Santiago.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alberto Goldman)

SIMPLES

Requer destaque para votação em
separado.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,1, combinado

com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação em separado
do inciso IV do art. 7 do Substitutivo apresentado pelo
Relator à Proposta de Emenda à Constituição n°
40/2003, 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".

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Alberto Goldman.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldo Rebelo e Líderes)

Requer destaque para votação da
Emenda n° 402, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 101, inciso 11, alínea b, número 4, com
binadocom o art. 161, inciso 11, e com o art. 162, todos
do Regimento Interno, destaque para votação da
emenda n° 402, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Nelson
Pellegrino - PT, Roberto Jefférson - PTB, Eunício
Oliveira - PMDB, Valdemar Costa Neto - PL, Ro
berto Freire - PPS, Sarney Filho - PV
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para a Emenda n° 2 apresentada na Comissão Espe
cial da PEC 40/03, para efeito de suporte a emenda
aglutinativa. - José Carlos Aleluia - Líder do PFL,
Onyx Lorenzoni - Vice-Líder do PFL.

DESTAQUE N°

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque do

parágrafo 15 do art. 40 da Constituição Federal, cons
tante do art.1 ° do Substitutivo, para efeito de suporte
a emenda aglutinativa.- José Carlos Aleluia - Líder
do PFL, Onyx Lorenzoni - Vice-Líder do PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, requeiro, nos termos regi
mentais, destaque para a Emenda n° 74 apresentada
na Comissão Especial da PEC 40/03, para afeito de
suporte a emenda aglutinativa. - José Carlos Aleluia
- Líder do PFL, Onyx Lorenzoni - Vice-Líder do
PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, requeiro, nos termos regi
mentais, destaque para a Emenda n° 70 apresentada
na Comissão Especial da PEC 40/03, para efeito de
suporte a emenda aglutínativa. -José Carlos Aleluia
- Líder do PFL.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, requeiro, nos termos regi
mentais, destaque para a Emenda n° 35 apresentada
na Comissão Especial da PEC 40/03, para efeito de
suporte a emenda aglutinativa. - José Carlos Aleluia
- Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda Aglutinativa Substitutiva Global n°
4, ressalvados os destaques e as demais Emendas
Aglutinativas.

EMENDA AGLUTINATIVA GLOBAL
EM SUBSTITUiÇÃO AO SUBSTITUTIVO

DA COMISSÃO ESPECIAL
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 40-A, DE 2003 N° 04

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96,
149 e 201 da Constituição Federal, revo
ga o inciso IX do § 3° do art. 142 e o § 10
do art. 201 da Constituição Federal e dis-

positivos da Emenda Constitucional n°
20, de 15 de dezembro de 1998, e dá ou
tras providências.

Com base no art. 118, § 3°, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, propõe-se a fusão das
Emendas nOs 2,11, 16, 18,20,22,23,24,50,68,69,
72,76,78,93,113,122,125,129,143,164,170,173,
175,178,211,237,246,251,260,265,269,277,313,
315,345,355,357,363,368,389,399,400,402,405,
406, 414, 430, 431,435,441 e 446, para dar nova re
dação ao Substitutivo da Comissão Especial à PEC
n° 40, de 2003, nos termos da presente Emenda
Aglutinativa Global.

Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 37 .

XI - a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, dos detento
res de mandato eletivo e dos demais agen
tes políticos e os proventos, pensões ou ou
tra espécie remuneratória, percebidos cu
mulativamente ou não, incluídas as vanta
gens pessoais ou de qualquer outra nature
za, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, dos Deputados Estaduais e Dis
tritais no âmbito do Poder Legislativo e dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça no
âmbito do Poder Judiciário dos Estados, do
Ministério Público dos Estados e da Defen
soria Pública dos Estados, ficando o destes
últimos limitado a oitenta e cinco inteiros e
cinco décimos por cento do subsídio men
sal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, e, nos Municípios, o do
Prefeito, se inferior;

...................................................."(NR)
'JI\rt. 40. Aos servidores titulares de

cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributi
vo e solidário, mediante contribuição do res-



1/- ..

b) a criação e a extinção de cargos e a
remuneração dos seus serviços auxiliares e
dos juízos que lhes forem vinculados, bem
cama a fixação do subsídio de seus mem-

XV - fixação do subsídio dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, observado o
que dispõem os arts. 39, § 4°, 150, 11, 153,
111, e 153, § 2~ I.

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

'~rt. 96 ..

§ 15. O regime de previdência comple
mentar de que trata o § 14 será instituído
por lei de iniciativa do respectivo Poder Exe
cutivo, observado o disposto no art. 202 e
seus parágrafos, no que couber, por inter
médio de entidades fechadas de previdência
complementar, de natureza pública, que ofe
recerão aos respectivos participantes pIa
nos de benefícios somente na modalidade
de contribuição definida.

§ 3° Para o cálculo dos proventos de
aposentadoria, por ocasião da sua conces
são, serão consideradas as remunerações
utilizadas como base para as contribuições
do servidor aos regimes de previdência de
que tratam este artigo e o art. 201, na forma
da lei.

§ r Lei disporá sobre a concessão do
beneficio de pensão por morte, que será
igual ao valor dos proventos do servidor fa
lecido, ou ao valor dos proventos a que teria
direito se estivesse aposentado na data do
seu falecimento, até o limite máxima estabe
lecido para as benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de cinqüenta por cento da parcela
excedente a este limite.

§ 8° É assegurada a reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em ca
ráter permanente, o valor real, conforme cri
térios estabelecidos em lei.
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pectivo ente público, dos servidores ativos e § 17. Todos os valores de remunera-
inativos e dos pensionistas, observados cri- ção considerados para o cálculo do benefí-
térios que preservem o equilíbrio financeiro cio previsto no § 3° serão devidamente atua-
e atuarial e o disposto neste artigo. lizados, na forma da lei.

§ 1° Os servidores abrangidos pelo re- § 18. Incidirá contribuição sobre os
gime de previdência de que trata este artigo proventos de aposentadorias e pensões
serão aposentados, calculados os seus pro- concedidas pelo regime de que trata este
ventos a partir dos valores fixados na forma artigo que superem o limite máximo estabe-
dos §§ 3° e 17: lecido para os benefícios do regime geral de

I - por invalidez permanente, sendo previdência social, de que trata o art. 201,
os proventos proporcionais ao tempo de com percentual igual ao estabelecido para
contribuição, exceto se decorrente de aci- os servidores titulares de cargos efetivos.
dente em serviço, moléstia profissional ou § 19. O servidor de que trata este arti-
doença grave, contagiosa ou incurável, na go que tenha completado as exigências
forma da lei. para aposentadoria voluntária estabelecidas

no § 1°, 111, a, e que opte por permanecer
em atividade fará jus a um abono de perma
nência equivalente ao valor da sua contribui
ção previdenciária até completar as exigên
cias para aposentadoria compulsória conti
das no § 1°, 11. "(NR)

"Art. 42 ..
§ 1° Aplicam-se aos militares dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Territórios,
além do que vier a ser fixado em lei, as dis
posições do art. 14, § 8°; do art. 37, XI; do
art. 40, §§ 9° e 10; e do art. 142, §§ 2° e 3°,
cabendo a lei estadual especifica dispor so
bre as matérias do art. 142, § 3°, X, sendo
as patentes dos oficiais conferidas pelos
respectivos governadores.

§ 2° Aos pensionistas dos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
aplica-se o que for fixado em lei específica
do respectivo ente estatal." (NR)

"Art. 48 .



§ 12. Lei disporá sobre sistema especi
al de inclusão previdenciária para trabalha
dores de baixa renda, garantindo-lhes aces
so a benefícios de valor igiJal a um salário
mínimo, exceto aposentadoria por tempo de
contribuição." (NR)

Art. 2° Observado o disposto no art. 4° da
Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998, é assegurado o direito de opção pela apo
sentadoria voluntária com proventos calculados de
acordo com o art. 40, §§ 3° e 17, da Constituição
Federal, àquele que ténha ingressado regularmente
em cargo efetivo na Administração Pública direta,
autárquica e fundaciona.l, até a data de publicação
daquela Emenda, quando o servidor, cumulativa
mente:

1- tiver cinquenta e três anos de idade, se ho
mem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

11 - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo
em que se der a aposentadoria;

111- contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de:

a} trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos,
se mulher; e

b} um período adicional de contribuição equiva
lente a vinte por cento do tempo que, na data de publi
cação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite
de tempo constante da alínea anterior.

§ 1° O servidor de que trata este artigo que optar
por antecipar sua aposentadoria na forma do caput
terá os seus proventos de inatividade reduzidos em
cinco por cento para cada ano antecipado, em rela-
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bras e dos juízes, inclusive dos tribunais in- ção aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, §
fedores, onde houver. 1°, 111, a e § 5° da Constituição Federal.

.................................................... U(NR) § 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do
'~rt. 149. Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto
§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e neste artigo.

os Municípios instituirão contribuição, cobra- § 3° Na aplicação do disposto no parágrafo ante-
da de seus servidores, para o custeio, em rior, o magistrado ou o membro do Ministério Público
benefício destes, do regime previdenciário ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de
de que trata o art. 40, cuja alíquota não será serviço exercido até a data de publicação da Emenda
inferior à da contribuição dos servidores titu- Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998,
lares de cargos efetivos da União. contado com acréscimo de dezessete por cento, ob-

.....................................................U(NR) servado o disposto no § 1°.
§ 4° O professor, servidor da União, dos Esta-

'~rt. 201. d d O" c d I d M .,. . I 'dos, o· Istnto reera· e os UhlClplOS, mc UI as
I - cobertura dos eventos de doença,

invalidez, morte, incluídos os resultantes de suas autarquias e fundações, que, até a data de publi-
acidente de trabalho, e idade avançada; cação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de de-

zembrode 1998, tenha ingressado, regularmente, em
cargo efetivo de magistério e que opte por aposen
tar-se na forma do dispost() nocaput, terão tempo de
serviço exercido até a publicação daquela emenda
contado como acréscimo de dezes~etepor cento, se
homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se
aposente,exduSivamente,. com. tempo de .. efetivo
exercício nas funções de magistério, observado o dis
posto no § 1°.

§ 5° O servidor de que trata este artigo, que te
nha completado. as exigências para aposentadoria
voluntária estabel~cidas no caput, .e que opte por
permanecer em atividade, fará jus aum abono de per
manência. equivalénte ao val~r da··sua contribuição
previdenciária até completar a~ exigênqias para apo
sentadoriacompulsória contidas no art. 40, § 1°,11, da
Constituição Federal.

§ 6" Às aposentadorias concedidas de acordo
comeste artigo a.plica-se o disposto no art. 40, § 8°,
da Constituição Federal.

Art. 3IJ É assegllrada a concessão, a qualquer
tempo, de aposentadoria aos servidores públicos titu
lares de cargos efetiV()s, bem como pensãoaos seus
dependentes, que, até a data de publicação desta
Emenda, ténham cumprido todos os requisitos para
obtenç~o desses benefícios, com base nos critérios
da legislação então vigente.

§1 ° O servidor de que trata este artigo que opte
por permanecer em atividade tendo completado as
exigênciaspara aposentadoria voluntária eque conte
com, no mínimo, vinte e circo anos de contribuição,
se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribllição previdenciária até comple-
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tar as .exigências para aposentadoria compulsória vo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
contidas no art. 40, § 1°, II da Constituição Federal. desde que preencha, cumulativamente, as seguintes

§ 2° Os proventos da aposentadoria a ser con- condições:
cedida aos servidores públicos referidos no caput, em I - sessenta anos de idade, se homem, e cin-
termos integrais ou proporcionais ao tempo de contri- qüenta e cinco anos de idade, se mulher;
buição já exercido até a data de publicação desta li _ trinta e cinco anos de contribuição, se ho-
Emenda, bem como as pensões de seus dependen- mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
tes, serão calculados de acordo com a legislação em 111 - vinte anos de efetivo exercício no serviço
vigor à época em que foram atendidos os requisitos público; e
nela estabelecidos para a concessão desses benefí- IV - dez anos de efetivo exercício no cargo em
cios ou nas condições da legislação vigente. que se der a aposentadoria.

Art. 4° Os servidores inativos e os pensionistas Parágrafo único. Os proventos das aposentado-
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu- rias concedidas conforme este artigo serão revistos
nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, em na mesma proporção e na mesma data, sempre que
gozo de benefícios na data de publicação desta se modificar a remuneração dos servidores em ativi-
Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no dade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37,
seu art. 3°, contribuirão para o custeio do regime de XI, da Constituição Federal.
que trata o art. 40 da Constituição Federal com per- Art. 8° Observado o disposto no art. 37, XI, da
centual igual ao estabelecido para os servidores titu- Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
lares de cargos efetivos. dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as

Parágrafo único. A contribuição previdenciária a pensões dos seus dependentes pagos pela União,
que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
dos proventos e das pensões que supere cinqüenta autarquias e fundações, em fruição na data de publi-
por cento do limite máximo estabelecido para os be- cação desta Emenda, bem assim os proventos de
nefícios do regime geral de previdência social de que aposentadoria dos servidores e as pensões dos de-
trata o art. 201 da Constituição Federal. pendentes abrangidos pelo art. 3° desta Emenda, se-

Art. 5° O limite máximo para o valor dos benefíci- rão revistos na mesma proporção e na mesma data,
os do regime geral de previdência social de que trata sempre que se modificar a remuneração dos servido-
o art. 201 da Constituição Federal é fixado em res em atividade, sendo também estendidos aos apo-
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, sentados e pensionistas quaisquer benefícios ou van-
a partir da data de publicação desta Emenda, ser rea- tagens posteriormente concedidos aos servidores em
justado de forma a preservar, em caráter permanente, atividade, inclusive quando decorrentes da transfor-
seu valor real, atualizado pelos mesmos índices apli- mação ou reclassificação do cargo ou função em que
cados aos benefícios do regime geral de previdência se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
social. para a concessão da pensão, na forma da lei.

Art. 6° Fica vedada a existência de mais de um Art. 9° Até que seja fixado o valor do subsídio de
regime próprio de previdência social para os servido- que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, será
res titulares de cargos efetivos, e de mais de uma uni- considerado, para os fins do limite fixado naquele inci-
dade gestora do respectivo regime em cada ente es- so, o valor da maior remuneração atribuída por lei na
tatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3°, X, da data de publicação desta Emenda a Ministro do Supre-
Constituição Federal. mo Tribunal Federal, a título de vencimento, de repre-

Art. YO Ressalvado o direito de opção à aposen- sentação mensal e da parcela recebida em razão de
tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da tempo de serviço, aplicando-se como limite, nos Esta-
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas dos e no Distrito Federal, a remuneração mensal ou
pelo art. 2° desta Emenda, o servidor titular de cargo subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e Executivo, dos Deputados Estaduais e Distritais no
dos Municípios, incluídas suas autarquias e funda- âmbito do Poder Legislativo e dos Desembargadores
ções, que tenha ingressado no serviço público até a do Tribunal de Justiça no âmbito do Poder Judiciário
data de publicação desta Emenda poderá aposen- dos Estados, do Ministério Público dos Estados e da
tar-se com proventos integrais, que corresponderão à Defensoria Pública dos Estados, ficando o destes últi-
totalidade da remuneração do servidor no cargo efeti- mos limitado a oitenta e cinco inteiros e cinco décimos
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por cento da maior remuneração mensal de Ministro
do Supremo Tribunal Federal a que se refere este arti
go, e, nos Municípios, o do Prefeito, se inferior.

Art. 10. Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias aos ven
cimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da adminis
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.

Art. 11. Revogam-se o inciso IX do § 3° do art.
142 e o§ 1° do art. 201 da Constituição Federal, bem
como os arts. 8° e 10daEmenda Constitucional n° 20,
de 15 de dezembro de 1998.

Art. 12. Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA-Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de lide
rança, pelo PFL.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras.e Srs. Députados, aqui estão muitos companhe
iros do PSDBque lutaram por uma boa reforma da
Previdência; que, no Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, tentaram de toda forma fazer
com que a Previdência Social no Brasil evoluísse. Mu
itos desses homens e mulheres de boa-fé estão dis
postos a apoiar essa proposta, que não é boa.

Imaginem, Sras. e Srs. Deputados, que S.Exa. o
Sr. Presidente da. República não aguardou sequer
que a emenda fosse aprovada e hoje, em um discurso
para companheiros do seu partido, usou a seguinte
expressão: "Hoje, vocês que são Prefeitos e Governa
dores Sabem que o processo está falido e que nin
guém tinha coragem de mexer. E quis Deus"- aí vem
o discurso messiânico, queé sempre preocupante 
"que ca.ísse em nossas mãos. E nós, então, não te
mos por que não fazer. Acho que o Brasil vai ficar
agradecido por ter aparecido neste País um Governo
que se tenha comprometido com a realização das re
formas que durante tantos anos outros disseram que
iam fazer masnão tiveram coragem de enfrentar o de
bate. E nós fizemos."

Ora, Sr. Presidente. Lula, VExa. sabe que não
poderia fazer esse discurso. Boa vontade, espírito pú-

blico e ação desprendida estão tendo os companhei
ros do PFL, do PSDB, do PMDB e do PP que eventu
almente venham a votar esta matéria. Como eu disse
na sessão da manhã, votá-Ia é difícil não para os
membros dos partidos que tiveram a consciência, no
passado, de que o Brasil precisava de reformas, mas
para aquela ala à esquerda, que passou todo o tempo
dos outros Governos obstruindo o Brasil, impedindo
que avançasse, e agora apresenta uma reforma en
vergonhada.

Sr. Presidente, Deputado João Paulo Cunha,
este é meu quarto mandato. Ao seu lado está um
ex-Presidente da Casa, o Deputado Inocêncio Olivei
ra, e entre os pares um outro, o Deputado Michel Te
mer. Em nenhuma votação de tanta importância tive
mos galerias vazias. (Palmas nas galerias.) As pal
mas que ouvirnos são de poucas pessoas, porque foi
negado ao público o acesso às galerias. E mais: tudo
indicava que esta votação seria feita amanhã. Mas o
que fez o Governo do partido que se dizia popular?
Marcou para hoje, a fim de fugir dos populares, do
povo, do trabalhador.

Seria muito bom se vivêssemos no parlamenta
rismo, porque poderíamos dissolver o Congresso e
convocar eleições para amanhã.

Não gostaria de ver os companheiros do Partido
dos Trabalhaddres~ Deputada Celcita Pinheiro, che
garem ao Mato Grosso edizerem que traíram o voto
que receberam, que esqueceram tudo que pregaram
no passado, quando afirmavam que o Brasil não pre
cisavade reformas. Quanto estavam do outro lado da
tribuna diziam: só é necessário que se combata a so
negação, só é ·l1eCeSsário que se fiscalize melhor o
processo, a fimde obter recursos para manter a Previ
dência intocável. Mas o que vemos aqui, deste lado,
são homens e mulheres que vão ter dificuldades para
dormir.

Sejam donos dos seus destinos e dos seus vo
tos, que não pertencem ao Palácio. VExas. vão ter de
enfrentar os eleitores nas ruas e os servidores públi
cos, que sempre os apoiaram.

Não sei como alguns Deputados vão voltar às
bases. A salvação do Governo foi não ter havido re
cesso. Assim, as Deputadas e os Deputados não fo
ram ver seus eleitores. Estão votando aqui, à noite,
quase às escondidas, para ninguém perceber.

Mas a sociedade está de olho. Não desligaram a
TV Câmara. Desligaram apenas o SIAFI, que já voltou
a funcionar, como voltaram a funcionar os empenhos.
Os que foram discutir esse assunto fiquem tranqüilos.
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Foram alcançados alguns avanços. A reforma
original era ainda pior do que esta. Não fosse a força
do PFL, que apresentou emendas em número recor
de, que lutou para que o processo evoluísse, teriam
passado o rolo compressor sobre os servidores públi
cos, que sempre os apoiaram e que estão nas galeri
as, 3 ou 4 deles, a assistir à nossa reunião.

Vamos lutar até o fim. O que o PFL quer que fi
que claro não é quem vai votar assim ou assado. O
que o PFL quer é que os Deputados do PT, que hoje
ficaram envergonhados, vão às ruas. Deveriam ter
aprendido que política se faz com um olho no rei e ou
tro na rua. O PT agora só olha o rei, só olha para Lula,
só olha para o FMI, só olha os interesses que lhe fo
ram impostos de fora.

Meus companheiros e companheiras do PT, te
nho pena de Y.Exas. Sei das dificuldades que terão
para votar. Podem ter certeza de que enganaram o
trabalhador brasileiro com cartazes mentirosos nas
últimas eleições. Recordo-me das cenas nas ruas de
Salvador, os Deputados da base do Governo empu
nhando cartazes de Parlamentares que diziam ter vo
tado contra os trabalhadores. E agora, quantos carta
zes aparecerão? E a Internet? E os jornaizinhos?

Meus amigos, o PFL votará contra essa reforma,
mas respeita seus companheiros de partido que, por
questões locais e compromissos com Governadores,
votem diferente. Quem deve explicar, e não vai conse
guir, será a base do Governo - não a que aderiu depois,
a que veio no segundo turno, mas a base rígida do Go
verno, aquela que disse o tempo todo que o Brasil não
precisa de reformas. Contribuição de inativos era um
pecado, mas agora eles querem tomar exatamente o di
nheiro dos mais velhos. Não aceitaram protegê-los nem
tiveram a coragem de elevar a idade da aposentadoria
compulsória para permitir que os mais velhos que qui
sessem pudessem trabalhar.

Que reforma é essa que não enfrenta os verda
deiros problemas?

Sr. Presidente, vou encerrar, por compaixão
para com o PT. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Obrigado.

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

Como vota o PV, Deputado Sarney Filho?
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA, Deputado Enéas?

O SR. ENÉAS - Sr. Presidente, V.Exa. permi
te-me usar a palavra também para uma Comunicação
de Liderança, pelo PRONA? De quanto tempo dispo
nho? Quero ser britânico.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Y.Exa. tem a palavra por 5 minutos, somando o tempo
de Comunicação de Liderança com o de orientação
da bancada de V.Exa., enquanto não se decide sobre
o funcionamento da Liderança parlamentar.

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Como Represen
tante. Sem revisão do orador.) - Pois não.

Sr. Presidente, com todo o respeito a V.Exa., a
todos os colegas e aos brasileiros que assistem ao
nosso pronunciamento, causou-me profunda espécie
o modo como foi conduzido todo este trabalho. Sem
querer, de forma alguma, fazer qualquer tipo de ata
que pessoal, confrange-nos, constrange-nos a todos
nós a maneira precipitada e atabalhoada como os tra
balhos se desenvolveram. Há que se fazer aqui refe
rência ao cuidado, à delicadeza, à elegância de
S.Exa. o Sr. Presidente, mas nenhum de nós pode ne
gar que a cada instante S.Exas. os Srs. representan
tes do Governo, utilizando de uma retórica que às ve
zes chegava às raias do exagero, queriam conven
cer-nos a todos nós de que aquilo que estava sendo
feito visava ao aprimoramento das condições de vida
da população brasileira. Isso é absolutamente men
daz, é uma falácia, é mentira. Nada daquilo que cons
ta do projeto apresentado à população, e que vai ser
votado por todos nós daqui a pouco, visa melhorar
condições de vida. Isso é de uma profunda e rotunda
mentira.

Na verdade, aquilo a que se visou todo o tempo
é, em linguagem bem simples, fazer caixa. O que se
pretende é melhorar a terrível situação em que a Na
ção está mergulhada porque não tem recursos para
honrar compromissos gigantescos com um conjunto
de estruturas que, de maneira abstrata, todos deve
mos chamar de sistema financeiro internacional. Fun
do Monetário, Banco Mundial et caterva já determina
ram de há muito o que tem de ser feito. A reforma da
Previdência é apenas um entre tantos itens.

Lembremo-nos, senhores, de alguns anos atrás
- para ser preciso, de 14 anos atrás -, quando S.Exa.
o então Sr. Presidente Collor decantava nos meios de
comunicação a necessidade do Estado mínimo. Na
quela época, o Estado era apresentado como um
grande elefante, e os funcionários públicos como os
responsáveis pela situação de insolvência em que se
dizia já se encontrava o Estado brasileiro.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36665

Tristemente, tudo que foi apresentado àquele O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or-
tempo mostrou ser de uma mentira terrível. Privatiza- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ram-se empresas. Gigantes como a Vale do Rio Doce Srs. Deputados, o PCdoB tem opinião clara sobre
foram entregues ao capital alienígena. A Companhia este tema, já oferecida ao Governo e a sua base de
Siderúrgica Nacional e tantas outras foram lançadas apoio. Dissemos claramente que esta não podia nem
no ralo da destruição. Agora, com uma mensagem deveria ser a prioridade do Governo que elegemos
nova, o mesmo eufemismo vem à tona: precisamos com grandioso esforço do povo.
reformar a Previdência. Mas reformar o quê? O que Apresentamos, na Comissão de mérito, uma sé-
está sendo feito? Retiram migalhas de funcionários, rie de propostas para alterar o conteúdo do texto origi-
acusando-os de serem os responsáveis por um déficit nalmente apresentado pelo. Governo a esta Casa,
que ha verdade nem existe! Se a receita da Previdên- buscando garantir a integralidade e a paridade dos
ciafos$e usadacomo tal, e há estudos sérios a esse vencimentos dos servidores, resguardando os inati-
respeito, nem déficit haveria. vos e pensionistas. Tratamos a questão do fundo de

Todos também já ouvimos aqui, durante sema- complementação doponto de vista público.. Esse es-
naS,e i$~oprecisa ser repetid6 à exaustão, que não forço resultou em umaproposta que nos chega sob a
está naquilo que uma minoria de funcionários públi- forma de emenda aglutinativa, com· redação que aco-
cos ganha, e por isso é chamada de privilegiada, não lhe o fundopúblico etrabalha comaidéiada integrali-
está ali a razão de ser do rombo gigantesco das con- dade, embora consideremos que ainda háuma pen-
taspúblibas,. do desastre financeiro em que está so - dência ligada à paritJade, a qual.poderemos corrigir
terrada a Nação brasileira. posteriormente, na lei ou no se[Jundo tprno da vota-

Senhores, acorde.lnos deste pesadelo. Daqui a ção. Fizemos todos esses encarninhamo~ num esfor-
10,20 anos, outros aqui estarão discutindo uma nova ço grandiosojunto ao Relator, ao Governo, ao Minis-
reforma,para reformar não sei mais o quê, para entre- tro da Previdência, a nossa base.
gar a AmazÔnia,talvez. A basedeapoioaOGov~rno trabalhou intensa-

A que ·~qtJe se visa, senhores? Quando é que mente. Participamosdesseesforço de construção. No
vamos acordar.destesonoletárgico? Quando é que entanto, é evidente que ainda estamos longe daquilo
vamos ter cora[Jem de. dizer basta a tanta mentira? que desejamos, que reivindicamos na proposta do
Quando .~ que vamos admitir que é preciso criar a era Governo e mesmo na emendaaglutinativa apresenta-
da conviqção,a~ra da verdade? da pelo Relator.

0lSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas o PCdoB, Sr. Presidente, tem um compro-
Peço a\(.Exa·queconclua, nopre Deputado Enéas. misso muito rnaior, um compromisso que não é ape-

O SR. ENÉA~ - Pois não. Se \I.Exa. permite, nas com uma votação. O PCdoB pensa nos servido-
queroapenasresp?nder a. uma agressão, pois al- res, nos trabalhadores. Nosso partido buscouainclu-
guém me Prrguntasobre a bomba atômica. são de milhões de brasileiros que não têm nenhum

A .bomba atômica é um instrumento de defesa. amparo, e isso foi agreg~do pylo Relator, que abriu a
Se o Ira9uetive$sebol1lb~atômica, não teria tido sua janela para possibilitar que 40 milhões de brasileiros
populaç~()~iFimada·. (F?;ITrlas.)Para os senhores que que nada têrn possam alcançar o direito a uma apo-
provavelrnyntenãoestudaramq~estões de geopolíti- sentadoria no futuro. É difícil conquistá~la, mas se
ca estrat$gjca,qu~lquerpflçãoque se preze precisa abriu a janela na co~stitui~ão.

utilizaro9ue$e chama de instrumentos estratégicos Essa foi uma das propostas apresentadas pelo
de diss~5são. nosso partidoacolhida pela base de apoio ao Gover-

O~R.PRESIDENTE(JoãoPaulo Cunha) - De- no, pelo Relator e pelo Govemo.
clare o vptodo PRONA, Deputado Enéas. Tudo isso, Sr. Presidente, ainda está longe do

O.lSR.ENÉA$ - Sr. Presidente, o PRONA vota que desejamos para .urna Previdência pública dos
contra a proposta d.e reforma da Previdência. Os 6 servidores donosso P~ís. Nosso compromisso é mui-
Deputad()$do PRONA votam em favor da população, to maior. Estam(}s comprometidos com o Governo
em favor?Osservidorese de> tudo aquilo que repre- que se instalou no País a partir de 1o de janeiro.
senta a q~fesada sob~rania da Nação. (Manifestáç6es rias galerias.)

MU~I:)j)bri~ado. (r::alm.as.) Este Governo preoisa dár certo, porque os que
OSR.PRESIDE~TE (João Paulo.Cunha) - aqui levantam a voiparaalferar o curso dos aconteci-

Como vota o PCdoS, Deputado Inácio Arruda? mentos, para alterara vitória do povo em 27 de outu-
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bro passado, tiveram a oportunidade por longos anos, sendo diferente a orientação das bancadas em rela-
e não levaram o País a bom termo. ção às outras votações?

Sr. Presidente, o PCdoB vota no êxito do Gover- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Por-
no Lula. Essa é a nossa marca. E para o êxito do Go- que esta votação é automaticamente nominal. Não
vemo Lula, votamos favoravelmente à emenda agluti- tem o painel primeiro para depois solicitar.
nativa apresentada pelo Deputado José Pimentel, O SR. RONALDO CAIADO - Por esse motivo é
com os destaques que oferecemos. Vamos negociar que ela deveria ser exposta.
com o Governo até o último instante. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

(Apupos nas galerias.) VExa. está desconfiado de alguma coisa?
Portanto, votamos a favor do Governo Lula pelo O SR. RONALDO CAIADO - De maneira ne-

seu êxito, porque os demais querem a derrota de Lula, e nhuma. Só gostaria que toda a população tomasse
não vamos compactuar com esse tipo de gente. conhecimento da orientação de cada partido.

(Apupos nas galerias.) O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peço orientação vai aparecer, Deputado Ronaldo Caiado.

a palavra pela ordem. Pode ficar tranqüilo.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,

VExa. a palavra. peço a palavra pela ordem.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. tem de VExa. a palavra.
abrir o painel para marcar a posição dos partidos. O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs. Deputados, acredito que para nós, do PPS, essa

Estamos colhendo a orientação das Lideranças. discussão e votação não nos causa nenhum cons-
Assim que todas informarem as posições, o painel trangimento. Na campanha, talvez o nosso tenha sido
será liberado e as posições serão registradas. o único partido que defendeu, porque defende desde

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- há muito, a reforma do Estado brasileiro.
vra pela ordem. (Manifestações no plenário)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
VExa. a palavra. minuto, Deputado Roberto Freire.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem re- Colegas Deputados, acho que não tem proble-
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do ma nenhum manifestar. Só acho indelicado com o
PDT vai encaminhar o voto "sim", ressalvando que companheiro na tribuna não deixá-lo ser ouvido.
não houve consenso na bancada. Não havendo con- Portanto, acho que, durante as falas, todo mun-
senso, vai liberá-Ia. Porém, a Liderança encaminha o do pode se manifestar. Na hora que alguém estiver fa-
voto "sim", ressalvando o destaque contra a contribui- lando, vamos ouvir.
ção dos inativos. O SR. ROBERTO FREIRE - Até porque, Sr.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, Presidente, manifestação dessa natureza causa-me
peço a palavra pela ordem. certo constrangimento. Vemos este paradoxo no Bra-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem sil de termos representantes de um pensamento de
extrema direita, de corte fascista, ser aplaudido com a

VExa. a palavra. . I" I Imaior sem-cerimônia por a guem que se JU ga revo u-
O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or- cionário, que pensa que está fazendo a transforma-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não ção social defendendo que a estrutura do Estado bra-
tem no painel a orientação das bancadas. sileiro se mantenha como se este País estivesse 50

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- anos para atrás.
putado Ronaldo Caiado, estou coletando as orienta- A reforma do Estado brasileiro impõe-se porque
ções das bancadas respectivas. Assim que todas ter- o mundo mudou, porque não se pode mais falar num
minarem, automaticamente, quando abrir para vota- mundo do trabalho daquele da sociedade industrial,
ção, as orientações serão colocadas no painel. mas, sim, da ciência e tecnologia, que apontam para

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, um futuro diverso, em que as instituições, porque as
gostaria de um esclarecimento de VExa. Por que está relações sociais mudaram, têm de se adaptar. Por
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isso a reforma do Estado, a necessidade de se discu
tir aqui e agora que instituições de previdência no
mundo do trabalho, da legislação trabalhista, da refor
ma do Judiciário.

E presto homenagem aqui ao grande brasileiro
Sergio Arouca, que patrocinou a primeira grande re
forma do Estado brasileiro: a reforma sanitária. (Pal
mas.)

Discutir isso é discutir que Brasil queremos para
o futuro.

Sr. Presidente, o que caracteriza o avanço no
Governo Lula não é a condução de política econômi
ca. Esta é atrasada, conservadora. O que avança Lula
é exatamente conseguir interpretar o que o Brasil prec

cisa como instituição republicana para o futuro, para
as novas gerações.

Por isso, o PPS vem aqui dizer que essa propos
ta é tímida, equivocada em vários aspectos, porque
não teve a coragem de resistir a algumas das pres
sões.

O que tínhamos de pensar seriamente é, sem
ter medo, saber das questões de usar o mercado, for
talecendo o Estado por meio do fundo de pensão
mantido pela União e seus Estados, com capacidade
de ser instrumento de poupança, de investimento e,
ao mesmo tempo, garantidor de benefícios e de direi
tos dos servidores públicos.

Essa era a proposta do PPS, mas não foi ou
vida.

Portanto, estamos com uma proposta que
tem vários equívocos, alguns defeitos, mas signifi
ca avanço, mesmo que, daqui a 5, 6 ou 10 anos, te
nhamos de fazer nova reforma para melhor adap
tá-Ia ao mundo do futuro.

Sr. Presidente, é com essa visão que o PPS
traz o apoio a essa reforma, como sempre defen
deu a reforma do Estado em outros tempos, em ou
tros Governos.

O PPS vota "sim". (Palmas.)
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o voto do PSB, tirado na discussão
fraterna da bancada, é antes de mais nada político.

Antes do debate do mérito, temos a clara com
preensão do momento por que passa a Nação brasi
leira. Decidimos depois delonga discussão em que fi
cou claro o avanço.

O debate levou a Comissão Especial a alterar e
aperfeiçoar o projeto discutido pelos Governadores e
pelo Presidente da República. Chegou a hora de a

base solidária com o Governo demonstrar sua contri
buição para melhorar e aperfeiçoar o projeto.

O que votamos hoje tem a marca da solidarieda
de política e também a marca da preocupação do pro
jeto de Estado que queremos. Está garantida a inte
gralidade não pelo esforço dos que fizeram somente o
jogo midiático, mas por aqueles que tiveram coragem
cívica e política de enfrentar o debate. Está garantida
hoje a paridade, quenão havia no projeto, pela solida
riedade política da .base. Pela solidariedade política
da base, que vai votar "sim", está garantido que o fun
do de pensão é público, solidário e fechado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje 40
milhões de·brasileiros excluídos e desempregados,
que querem que este País volte a crescer, que não
passam na porta do INSS, que às vezes são maltrata
dos nas repartições públicas do País terão direito a
uma regra na ConstiWição peta unidade, pela força,
pela luta dos partidos aqui solidários.

Sr. Presidente, não podemos mais aceitar acu
sações de que essa reforma privaíiza a Previdência.
Não. Conquistamos isso e queremos dizer com clare
za que o povo brasileiro, que lutou durante esses 500
anos, que elegeu cheiode esperapça Lula, não vai jo
gar o Presidente.nos braç()s da reação da Direita e
dos que quebraram() Brasil.

Temos contradições, fizemos a disputa política.
Não somos inteiramenteVitoriosos, mas somos equi
librados ao ponto de compreender que a correlação
de força obriga-nos à solidariedade ao Governo.

Votamos "sim", para amanhã podermos cons
truir a retomada do crescimento e um novo momento
para o Brasil.

Portanto, o PSB vota "sim", Sr. Presidente.
VOZES EM PLENÁRIO (Em coro) - "Você pa

gou com traição a quem sempre lhe deu a mão".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, o Líder do PPS disse que
sentia constrangimento. Eu não me sinto constrangi
do, porque entendo que o Partido dos Trabalhadores,
que elegeu o Presidente da República, não tem culpa
da terra arrasada que herdou. E vejo que muitos des
ses que estão discursando contra são os culpados de
o País estar à beira desse abismo. (Muito bem.)

(Manifestações no plenário.)
Quero dizer, ocupando meu espaço democráti

co, que constrangimento teria se encaminhasse de
outra forma e acontecesse o ocorrido na Argentina
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com De la Rúa. Constrangimento que sentiram todos balhadores aposentados, que precisam garantir sua
os partidos e políticos na Argentina, que, ao entrarem previdência para continuar sustentando a família?
num restaurante, as pessoas batiam nos pratos até Hoje vemos pessoas que passam os interesses
que todos eles se retirassem do local, uma vez que partidários à frente do interesse maior da Nação. Será
elas não aceitavam que aqueles que levaram o país à que alguém tem coragem de subir a esta tribuna e di-
bancarrota ali estivessem. zer ao Brasil que a Previdência não está quebrada?

E nós estamos aqui, meus amigos, no mesmo Esses mesmos que agora levantam os braços
barco. há pouco tempo defendiam a reforma da Previdência

Se esse barco chamado Brasil afundar, aí sabe- Social. Ouvi vários deles, por diversas vezes, defen-
remos o que é constrangimento, porque nossos filhos dendo tal reforma.
não poderão ir à escola e nenhum dos Srs. Parlamen- (Manifestações nas galerias.)
tares mais poderá entrar no Piantella, porque serão Ora, companheiros de Parlamento, é preciso ter
de lá expulsos. Temos de ter consciência do momento coragem, sim; é preciso ter ousadia, senão não se
que o País está atravessando. Ou alguém aqui duvida promove as reformas de que este País tanto precisa.
que, se hoje não dermos a vitória ao Governo, ama- O PP há pouco tempo avalizou, durante o Go-
nhã o País entrará numa espiral de dor e sofrimento e vemo de Fernando Henrique Cardoso, as mudanças
que o Governo Lula vai ter de começar tudo de novo? de que este País precisava e também apoiou a refor-
Ou alguém duvida que, se hoje sofrermos uma derro- ma da Previdência. Por que haveríamos hoje de vir a
ta aqui, este País vai descer ladeira abaixo e ninguém este plenário, nesta Casa legislativa, e mudar nossa
mais o segura? posição? Não, de forma alguma. Vamos manter o que

Com consciência, com responsabilidade, por- já defendíamos há alguns anos. Vamos apoiar a apro-
que não somos culpados pelo que herdamos - culpa- vação dessa reforma e dessa emenda aglutinava. Va-
dos são esses que muitas vezes fazem discursos e to- mos ressalvar os destaques que serão oportunamen-
dos sabem que são mentirosos, são esses que, quan- te avaliados. E aí, sim, Presidente João Paulo, avalia-
do tiveram o Governo na mão, não tiveram coragem remos caso a caso.
de mudar este País -, encaminhamos o voto "sim" O PP encaminha o voto a favor do trabalhador
Sabemos que o projeto não é o ideal, mas há 1°anos brasileiro. Vota "sim" à emenda aglutinativa. (Palmas.)
que se quer fazer uma reforma da Previdência e não VOZES EM PLENÁRIO (Em coro) - "Você pa-
se conseguiu. O Governo Lula, com muita competên- gou com traição a quem sempre lhe deu a mão".)
cia, a está fazendo. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Voto no companheiro Lula, porque acredito nas Como vota o PTB, Deputado Roberto Jefferson?
suas boas intenções. O PL, Sr. Presidente, vai votar O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
"sim". ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - 1990, era Líder do PFL o Deputado Inocêncio Oliveira,
Obrigado. que está ao lado de V.Exa. O PTB, meu partido, tinha

VOZES EM PLENÁRIO (Em coro) - "Você pa- uma aliança de plenário com o PFL; compúnhamos
gou com traição a quem sempre lhe deu a mão".) uma só bancada. Tive a honra de ser designado, pelo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Líder Inocêncio Oliveira, Relator de um projeto de Previ-
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Henry. dência Social- em nome do PFL e do PTB -, em 1990,

O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. que era a espinha dorsal do projeto que estamos votan-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parla- do hoje, o Sistema Único de Previdência: a Previdência
mentares, como a maioria de V. Exas., ouvi atenta- pública, com o teto hoje de 800 dólares, R$2.400,00, e,
mente várias declarações desta tribuna. Fico me per- a partir daí, a previdência complementar.
guntando: qual será o fulcro de todos esses pronunci- Eu, Roberto Jefferson, do Bloco Parlamentar
amentos? Quanta hipocrisia! Será que é a hipocrisia PFUPTB, há 13 anos, relatei essa tese e a esposo, a
que nos move? Será que neste plenário há um só defendo, sem nenhum constrangimento. Aquela musi-
Parlamentar que possa dizer que a Previdência brasi- quinha não vai valer para mim, porque já advogo essa
leira não está quebrada? Será que não temos cons- tese há muito tempo; eu e muitos que a estão cantan-
ciência de que é preciso fazer alguma coisa para pro- do. Só que minha posição é a mesma, mas os que
teger milhões e milhões de brasileiros humildes, tra - hoje entoam essa musiquinha mudaram de posição.
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Digo à galeria que está ali em cima, bem vestida
e bem trajada, que vi com a luz acesa das câmeras de
televisão, uma galeria sem pobres: não creiam que os
que hoje arrostam a sua defesa acreditam nessa tese.
Do lado de cá, estou vendo, num silêncio constrangi
do, homens que têm valor, com quem eu divergi mui
tos anos da minha vida, aos quais enfrentei na luta le
gítima, correta, séria, depeito àberto. Não creiam, re
pito, que, de repente, o interesse social, o ihteresse
do trabalhador esteja ao lado deste novo conjunto
musical, desta nova orquestra, deste novo concerto,
que entoam esses cantos hoje. Não está.

Que não se cale o PT, nem o PSB, nem o
PCdoBe o PPS. Suas vozes sempre foram afinadas
com os sentimentos mais legítimos do povo brasileiro
(palmas), e eles agora não se podem sentir constran
gidos ante uma orquestra desafinada que não entoa
um canto verdadeiro. Quero ver, no final, quantos vo
tos de lá virão em favor da tese que vamos votar aqui,
defendendohoje o que oPTB já defendia no passado.

Sr. Presidente, é muita coragem da base do Go
verno e, emespecial, do Presidente Lule. Nunca vi re
forma .feita.em 7 meses,. com e der'n0craciaa pleno
pulmão, tocar fundamentos tão profundos da Previ
dência .e da. remuneração. E~tamosestabelecendo
teto remuneratório para salários milionários de
58.000 reais, 40.000 reai~, 30.000 reais, no presente,
baixando-os para 17.000 reais. Não para o futuro,
mas hoje. Não na aposentadoria, mas.na atividade! E
o Governo teve a coragem cívica de enfrentar isso!

Que não se constranja p~'o ~pito de poucos
bem-vestidos que aqui estão,e[lgr~vatados, que fa
zem part~ de uma elite. sempre divorciada do menor,
do pequeno. Es~a Previdênciaqosriqos sempre usou
o pobre como biombo, porque não queria perderprivi
légios.

Estava ao lado do Governo Fernando Henrique
Cardoso, que hão teve condições ou coragem de le
var adiante esta reforma, que hoje o Brasil faz sem fe
rir direito adquirido. O Relator teVe a consideração - e
eu o cumprimento - de não ferir direito adquirido; a re
forma é para a frente, é para o futuro. Mentivemos pa
ridade, ihtegralidade e acEibarnos com a safadeza da
aposentadoria de homens hígidose mulheres plenas
aos 50 anos de idaeje, defraudando o Brasil.

Parabéns ao Relator pela coragem cívica de en
frentar isso. E S.Exa. tem militânci~ ideológica; eu,
não. Meu partido não éideol<Sgico, meu partido tem
lado. Aprendemos, eu e Martinez, na nossa vida, que
o homern sem lado é um homem que não tem fundo.
Não estamos ao sàbor do vento.

No momento político da oposição oportuna, vo
tamos com coragem ao lado daqueles que tiveram
coragem cívica, acima do patrulhamento ideológico,
de votar uma reforma presente, atual, reforma do
Estado, como bem disse o Líder Deputado Roberto
Freire, fundamental. Que seja feita.

O PTS não se cohstrange nem se intimida com
este coro desafinado de novos oposicionistas que es
tamos ouvindo aqui.

E digo, ao final, como Líder do PTB e represen
tando o sentimento da minha bancada, que não con
cordo com aquele certaz, empunhado neste plenário,
contra homehs e mulheres honrados do Partido dos
Trabalhadores. (Palrnas.)

O PTB vota "sim", Sr. Presidente, sem nenhum
constrangimento, sem nenhum susto, sem nenhum
medo do apitaço. "Sim" ao projeto de reforma da Pre
vidência.

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

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

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, volto a
insistir que sempre foi praxe nesta Casa termos no
painel a coluna de orientação.de votos dos partidos.
VExa. me perguntou se eu tinha dúvidas em relação
ao levantamento que está sendo feito por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) :.... De
putado Ronaldo Caiado, já sei o que V.Exa. vai falar.
Estou determinando ao Departamento Técnico que,
se for possível, coloquem no painel a coluna. Assim,
VExa. ficará mais trehqüilo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao hObre Deputado
Jutahy Junior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, esta é uma noite histórica paraa de
mocracia brasileira e para este Parlamento. Não te
nho dúvida alguma de que, a partir de hoje, as cam
panhas políticas no Brasil serão diferehtes.

Ninguém mais comparecerá em praça pública
para fazer um discurso e, posteriormente, votar em
idéia diferente. A partir de agora firmaremos compro
misso vinculado a esta noite, ao voto consignado
hoje.

O PSDB sempre defendeu as reformas políticas
no Brasil. O partido sempre soube que era necessário
fazer reforma da Previdência; que era essencial ter
mos controle do déficit da Previdência; que era funda-
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mental compreender que, no futuro, se não fizésse- Não obtive o voto dos servidores públicos por-
mos nada, muitos pensionistas e aposentados não te- que disse na campanha que precisávamos da refor-
riam nada a receber. ma da Previdência. Todos os senhores receberam os

Durante a campanha eleitoral, em 2002, em votos dos servidores, e agora têm de procurar a base
cada praça, em cada comício, o Partido dos Trabalha- social dos funcionários públicos para explicar que o
dores e seus aliados diziam que a proposta era neoli- que disseram antes não vale hoje. Paciência! Ótimo!
beral, a serviço do Fundo Monetário Internacional, e Compreenderam. Vão-se explicar. Passem na porta
de que não era necessária a reforma da Previdência, de cada um e conversem. É muito importante que isso
bastava cobrar dos devedores contumazes, buscar os ocorra, porque, ao contrário do partido trabalhista in-
fraudadores. Ainda acrescentavam que a reforma da glês, que foi para as urnas fazer uma reforma interna
Previdência era algo desejado por quem quisesse o dos seus estatutos e propostas, o PT foi às urnas com
prejuízo dos mais simples, dos mais humildes, dos o conflito de interesses, com posições distintas, fa-
aposentados, dos velhos e dos pensionistas. zendo discursos antagônicos para pegar o voto de to-

Se quiséssemos reprisar o que aconteceu nas das as faixas do eleitorado de oposição, sem dizer o
praças públicas, em 2002; se quiséssemos apenas que faria no Governo.
nos lembrar do que o Presidente Lula disse hoje, o O PSDB encaminha o voto "sim". Vamos votar a
PSDB talvez tivesse que votar de forma diferente. favor da reforma da Previdência. Somos coerentes,

Hoje, Sr. Presidente, o partido do Governo preci- responsáveis; somos um partido que dizia uma coisa
sa dos nossos votos, porque sem os votos da Oposi- na campanha e faz o mesmo no Governo e na Oposi-
ção a reforma da Previdência não será aprovada, e ção. (Apupos nas galerias.) Este é um momento dife-
amanhã este Governo levará o País ao caos, porque ~~~:~i~~ passado político que tivemos na Legislatura

se não passar a reforma da Previdência o dólar vai
Eu gostaria de saber, do fundo da alma de cada

disparar, o Custo Brasil vai ao infinito, a credibilidade
do Governo vai ao chão. um que participa do Governo do PT e da sua base de

apoio, Presidente João Paulo: se nessa cadeira aí es
Mesmo sabendo dessa necessidade, o Presi- tivesse o Presidente Aécio Neves, que presidiu esta

dente Lula disse hoje que não precisa lembrar o Casa, se a proposta fosse do PSDB e do Governo
quanto os Estados brasileiros estão quebrados por Fernando Henrique Cardoso, como os senhores esta-
culpa do Governo passado. Fizemos a melhor negoci- riam votando aqui? Não tenho dúvida nenhuma de
ação em relação à dívida dos Estados. Nós a alonga- que estariam votando contra, estariam maciçamente
mos, criamos condições e subsidiamos a questão dos nas ruas, dizendo que era um partido neoliberal aser-
Estados. viço do capitalismo internacional. (Palmas.)

Foi dito hoje, também pelo Presidente Lula, Estariam dentro do plenário com manifesta-
numa entrevista, que a educação não teve avanços. ções, não haveria evacuação das galerias, não tería-
Teve, sim, muito avanço no Governo Fernando Henri- mos o fechamento das oportunidades de manifesta-
que Cardoso. Se fôssemos iguais ao que a Oposição ções democráticas. Em cada uma das votações no
era no passado, teríamos todas as desculpas e condi- passado, passamos aqui por corredores poloneses.
ções de chegar aqui e negar o voto ao Governo. Mas Parabéns, porque isso não ocorre, mas assim era fei-
sabemos e compreendemos que o Estado brasileiro to. No aeroporto, nenhum de nós teria condições de
precisa da reforma, que é essencial para o País criar fazer a reforma da Previdência que VExas. estão pro-
condições e alicerces para crescermos. E para que pondo. Esta reforma é muito mais ampla do que a do
isso ocorra é necessário que se modifique a Previ- Governo Fernando Henrique Cardoso. Sabe por que,
dência. Sr. Presidente? Porque o PT durante 8 anos impediu

Aliás, digo com a maior tranqüilidade: Bem-vin- a reforma da Previdência. Agora, por minha culpa e a
do, PT, ao campo das reformas. É muito importante serviço do Governo, vai votar como nós, a favor da re-
compreenderem, como compreenderam, a necessi- forma da Previdência.
dade de mudarem seu discurso. O PSDB continua coerente com sua história,

Fizeram isso sem mea-culpa, porque assumi- com suas convicções e com sua luta.
ram o Governo e perceberam que o que disseram na Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer ape-
campanha não era correto, foi um engano para o pro- nas que compreendo que alguns Parlamentares, até
cesso eleitoral. muitos do PSDB, não votem.
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Sei por quantos constrangimentos muitos pas
saram na campanha eleitoral. Sei que essa reforma
não representa o avanço que desejávamos, mas sa
bemos que cada avanço na Previdência é importante,
São avanços sucessivos, Com certeza estaremos,
daqui a 5, 10, 12 ou 15 anos, votando de novo a refor
ma da Previdência, só que com uma diferença: nas fu
turas campanhas eleitorais, o discurso falacioso e
mistificador não terá mais acolhida no coração dos
que desejam buscar esperança em relação ao voto,

Parabéns à Câmara dos Deputados, que hoje
dá um passo decisivo para a ética na política, ou seja,
faz com que campanha eleitoral tenha vinculação
com ação administrativa, Parabéns ao PSDB pela de
cisão firme de manter a posição de sempre, (Palmas,)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado,

Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?
OSR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE Pela or

dem, Sem revisão do orador.) - Se Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o PMDB tem uma posição histórica
neste País. O PMOB negociou, durante todos esses
dias, dentro da base de sustentação ao Governo, ou
vindo sua bancada.

O teto que estarnos discutindo neste momento e
que está na emenda aglutinativa assinada por esteLí
der doPMDBé diferente da matéria que foi aprovada
em alguns Estados brasileiros, e vejo Líderes aqui
pertencenles.a esses partidos e representantes des
ses mesmos Estados. Lá, as viúvas, as velhinhas têm
11 % descontados de suas aposentarias, e os inativos
também sofrem o mesmo desconto. Não há, como
existe na nossa emenda aglutinativa, a isenção, até
2.400 reais, de qualquer desconto na questão dos
inativos.

Há Estados brasileiros que estão cobrando sem
que se tenha fixado qualquer limite, embora nós sai
bamos que o valor mínimo para se pagar no País é
240 reais. Para .se ter idéia, em muitos Estados do
Norte e do Nordeste brasileiro que já fizeram a refor
ma da Previdência cerca de 95% dos velhinhos, dos
aposentados deixarão de contribuir para os Governos
estaduais a partir da aprovação dessa reforma.

A reforma qUe estamos fazendo não é perversa
como alguns dizem. É a reforma que incluirá 40 mi
lhões de brasileiros que, como disse o Deputado Ro
berto Jefferson, não têm direito a um centavo de apo
sentadoria ou a qualquer tipo de previdência.

Foi nessa linha de ação que o meu partido dis
cutiu a emenda aglutinativa. Fizemos algumas ponde
rações para defender a integralidade, a paridade e a

previdência complementar pública. O PMDB tinha po
sição de bancada definida no que se refere ao fato de
a Previdência complementar ser pública e estatal.
Hoje vejo isso incorporado à chamada emenda agluti
nativa.

Sr. Presidente, sabemos que alguns vão pagar
esse desconto, mas ele é necessário para que tenha
mos uma previdência auto-sustentável. Hoje alguns
Estados brasileiros não têm dinheiro para pagar todo
a folha de pagamentos de ativos e inativos, às vezes
atrasam esse pagamento porque não há uma separa
ção entre ativos e inativos.

Nesta noite, encaminhamos a favor porque en
tendemos que, com esta matéria que está sendo vo
tada, como disse o DepUtado Jutahy Junior, vamosfa
zer justiça a milhares de brasileiros que precisam de
aposentadoria, de assistência social, fornecendo os
recursos para que a Previdência Social no futuro pos
sa ser auto-sustentável.

Esta é a posição do meu partido: vamos encami
nhar a matéria na forma da emenda aglutinativa, por
que foi o que discutimos, foi o que compreendemos e
acertamos. Nessa linha de pensamento, o PMDB vai
encaminhar o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL, Deputado José Thomaz Nonô?

O S'R. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or
dem. Sem revisão do oradoe) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, parece-me que, antes de entrarmos
na justificação do PFL, é necessário reviver o signifi
cado dapalavra coerência, porque isso tem sido invo
cado aqui por todos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
se olha aquele painel, até agora, contra a reforma da
Previdência temos apenas o PRONA - sem nenhum
demérito a Enéas, que mostrou a nós todos o que
pode fazer quando lhe dão mais do que alguns segun
dos para falar. Parece-me que a oposição a este pro
jeto é muito mais ampla do que apenas o PRONA.

Quero lembrar que a maior coerência do político
não é o instante, não é o momento, não é a subser
viência ao Governo, até porque Deputados lamenta
velmente existem que são a favor de todos os gover
nos, em todos os instantes, em todos os momentos, e
nisso a história brasileira é rica. Há gente que trafegou
o mesmo caminhoc()m Sarney, com Collor, com Ita
mar, cornFernando Henrique, com Lula e, se amanhã
vier alguém que não preencha esse espectro,tam
bém será a favor, porque a vontade de servir é imen
sa. Mas vontade de servir não é demonstração de co
erência, salvo no mal servir, no desservir a Pátria.
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Sr. Presidente, falou-se aqui em coragem e ou
sadia. Desculpem-me senhores da base de sustenta
ção: é preciso realmente muita coragem e muita ou
sadia para romper com toda uma vida política; para
rasgar um discurso tantas vezes feito. Para se distan
ciar da história, da tradição, da vida, dos eleitores, da
razão de ser, é preciso muita coragem e muita ousa
dia.

E não seremos apenas nós, do PFL, ou do
PRONA - porque parece que a Oposição vai se cir
cunscrever ao PRONA e ao PFL. Vários Deputados
de diversos partidos, inclusive da base de sustenta
ção ao Governo, querem manter a coerência com o
seu eleitor.

Ousadia? Realmente é preciso ser ousado.
Como venho do Nordeste, não sei se existe óleo de
peroba em todo o País, mas é preciso a coragem de
passar óleo de peroba na cara-de-pau para assistir
aos discursos feitos nesta Casa; coragem e ousadia.
(Muito bem! Apoiado! Palmas.)

Falou-se também que nas galerias não há po
bres. Sabe por quê? Porque anteciparam a votação
para hoje e os pobres, mal informados, só chegarão
amanhã; porque os pobres não receberam senha e,
pela primeira vez na vida, ali há pouca gente. Não te
nho visão telescópica nem sei o CGC ou CPF de cada
um; não sei se ali estão ricos ou pobres, mas quero di
zer que são poucos, muito menos do que aqueles
que, em todos os recantos do País, protestam contra
esse absurdo.

Quando votaremos, Sr. Presidente? A meia-noi
te se aproxima. Como votaremos? Foi um processo
que começou com expurgos, expulsões, caça às bru
xas' retirada das Comissões daqueles que, democra
ticamenté, divergiam. Continuamos votando num pro
cesso espúrio e confuso relatórios que são oferecidos
no exato momento davotação, sem que todos ou pou
quíssimos os conheçamos. Até os Relatores, os Líde
res do Governo e os mais íntimos desse processo
não sabiam, a 10 ou 15 minutos da votação, o que iri
am defender, porque a corneta estava sendo tocada
no Palácio do Planalto, embora aqui dançassem os
desavisados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, avan
ços? Que avanços? Onde é que se melhora o déficit?
Em que momento isso foi demonstrado? Avanços?
Que avanços, Sr. Presidente? Avanço no expurgo de
inúmeras categorias, isso, sim. Crescemos como
rabo de cavalo: para baixo.

É preciso coragem e ousadia, Sr. Presidente,
para falar em velhinhos quando vamos taxar os apo
sentados de forma impiedosa. Esta votação, como a

sociedade brasileira tem tendência a estigmatizar, a
pinçar somente um instante para guardar na memó
ria, será aquela que vai taxar o aposentado. E serão
poucos, pouquíssimos, muito poucos os outdoors
deste País para estampar tanta cara cruel contra o
aposentado. (Palmas prolongadas.)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PFL é
coerente porque pediu reforma para melhor, para
aprimorar a sociedade, e não reforma para pior, para
o suporte de caixa, que é a razão última de ser deste
malfadado empreendimento governamental.

Fez o PFL a defesa do servidor porque acredita
mos que não há governo sem máquina. Qual será o
estímulo do servidor público para ingressar ou perma
necer no serviço público? Os servidores, que não são
do Governo Lula nem do de Fernando Henrique,
como não eram do de Collor, são do Brasil. Sem dúvi
da alguma, se há alguém rudimentarmente golpeado
neste processo é a imagem do serviço público e dos
seus titulares. O PFL defendeu, defende e defenderá
o servidor público.

Sr. Presidente, quando se votar essa malfadada
reforma e, mais adiante, se votar a outra barbaridade,
que é a reforma tributária, nós, que votamos com a
nossa consciência, vamos dormir tranqüilos. E o que
é mais importante: acaba o álibi da incompetência do
Governo atual.

Vai passar a reforma tributária em detrimento de
outra gama de cidadãos; vai passar talvez a reforma
da Previdência contra os velhinhos, contra o servidor,
contra as carreiras de Estado. O que não vai passar,
espero, é a legítima revolta popular, que desaguará
na primeira eleição que tivermos. (Muito bem! Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PFL vota "não", Deputado José Thomaz Nonô?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
veja a falta de clareza. Claro que vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Nelson Pellegrino?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ouvintes das galerias e milhares de
pessoas que, através da TV Câmara, neste momento
acompanham a votação, vou dizer por que a bancada
do Partido dos Trabalhadores, a bancada que sustenta
o Presidente Lula nesta Casa, o PSDB e uma parcela
do PFL votarão a favor dessa emenda aglutinativa.

Votaremos favoravelmente a esta emenda aglu
tinativa porque ela permitirá, a partir de hoje, o início
de um processo que desencadeará na proteção soci-
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ai desses 40 milhões de trabalhadores, que não têm Subiu o Deputado Jutahy a esta tribuna e disse
nenhum tipo de proteção previdenciária, coisa que que essa reforrna é necessária. Se não fosse, o Presi-
nunca se fez neste País. E digo como faremos isso: o dente Lula nãoa encaminharia ao Congresso Nacional.
Governo Federal do Presidente Lula encaminhará ao Lembro a todos os Deputados e Deputadas que
Congresso Nacional, logo após a promulgação dessa no ano passado alguns Governadores não pagaram
emenda, um projeto de lei que permitirá àquele que os salários de dezembro nem o 13° e alguns estão pa-
ganha até 1 salário mínimo contribuir com 20 reais gando agora. oGoverno Federal, ano passado e. nes-
apenas.e ter direito ao auxílio-doença, à Iicença-ma- te,. repassou 2 bilhões e 300 milhõe~ de reais para os
ternidade, à pensão por morte, à aposentadoria e, Estados pagarem os salários de dezembro e o 13°
quando se acidentar, ter proteção social. dos trabalhadores.

Votaremos a favor dessa emenda; Sr. Presiden- Srs. Deputados, o que quebrou a Argentina não
te, porque ela estatiza oseguro de acidente no traba- foi a crise da União Federal, mas a crise nas provínci-
lho, que o Governo passado tentou privatizar, e per- as. Todos sabemos muito bem que a situação previ-
mitirá que milhões de brasileiros possam aposen- denciária dos Estadosé cada vez mais insustentável.
tar-se com salário maior quando elevarmos o teto do Daqui a 2 ou 3 anos, muitos Estados não terão dinhei-
R .... G I d 1 800' 2 400' ro para pagar os benefícios previdenciários.

eglme .. era e. •••. reais para .•••••. reaiS, mes- Por isso o Presidtmte Lula encaminhou essa re-
mo que is~o possa contrariar o interesse dosbanque-
iros. F()idito neste plenário que estávamos querendo forma ao Congresso Nacional. Foi. uma medida cora-
tirar dinheiro dos aposentados para dar a esses ban- josa, de quem tem responsabilidad~com o País, de
queiros. quem pensa não no futuro eleitoral; nareeleição, mas

Temos a convicção de que s6 um Presidente no futuro dos que estão nas galerias, dos milhões de
como Lula tem sensibilidade e legitimidade para fa- aposentados e pensicmist~s que precisam receber
zer uma reforma como essa. Se não fosse o Presi- seus benefícios no final do mês, no próximo ano e da-
d L I . G d I d r d . quia 10 ou 20 a~os. Essa éa nossapreo~upaçãoea

ente ua, o· overno .e e e e seus a la os para do Presidente da República, que, em nome do País,
fazeressa reforma, sabem o que provavelmente es- não vacilou aoencarrlinhara reforma a esta Casa,
taríarrl0s votando nesteplenário? A contribuição do mesmo em termos impopulares.

inativo sem nenhum tipo de isenção, para todos, Te.nho certe.. za. de.·.q.u.e,.n.. ofuturo,.os q.ue estão
coITlo hoje existeern muitos Estados. A sensibilida- .. . ..

d P L I f .. nas galerias e oS9ueestãoaquivotando contra darão
de ... () .• residente u.a ez comque os maisnecessi- razão aoPresidentedfi\ República. ()sque agora são

~~~~~~:~s:h:~:~~~~~~~~~~d~~~~:i~~~:k:~~~~ contra, no passado tarrlbém forarp contrários às medi-
das que o.Pre.sid.. e.nte. daHepúb.lica adb.tou... Graças a

chega a 90%. d'd . h' . fi . ~ . ., 'd R"
Se essa reforma estivesse sendo votada em ou- essas me I. as, .• oJe aln .açaoesta contro a a, o IS-

co Brasil está emquedae o País recuperou a credibi-
troGbvêrno, os que ganham até 2AOO reais depen- lidade internacional e suas linhas de crédito.
são não .estariam sendo protegidos; teriam redutor, Sr. Preside~te,tem sido dito que o. Presidente
sem nenhum tipo de proteção: Essareforma protege Lula está praticando. ~m. estelionato eleitoral. Quero
os queganhammenos e os que legarão esse benefí- lembrar que, ano pas~do, napampanha eleitoral, a
cio aseus dependentes. Semess8. reforma, o teto do convitedo Deputado ArmandoM()nteiro, o Pr~sidente
Regim~Geralnão seria 2.400 reais, mas três salários Lula esteve naG~I, onde apresentou as propostas de
mínimos, como no passado foi proposto nesta Casa, reformas previdenciári~etri~utária, e disse que as
mas faltou ~9ragem de. encaminhar ao plenário; não encaminharia ao Congresso Nacional até o segundo
havf3rianenhum tipo de abono àqueles que ficarão semestre.
mais temJ:>ü n~ serviço público; não haveria uma série Quero lembrar que essa proposta de reforma
derrl~didas ge proteção para amenizar os efeitos da constitucional não é só do Presidente da República,
reforma, principalmentedosquemaisnecessitam. mas dos 27 Governadores. A reforma é muito mais

Este G0'llernoteve acoragerrlde enfrentar a bri- importante para os Estados do que para União.
ga delimitar9ssupersalários vemonhosos que exis- (Apupos nasgaferías.)
terrl neste País. Depois dessa r~forma, nenhum de- Vamos votar favoravelmente a esta proposta de
sembarga.dor.g;;l.nharã58.000 reais, porque ela.esta- reforma. Temos convicção de sua importância. não só
beleceráo su6teto e umtetopara os salários no País. para reduzir o Risco Brasil, mas também para dar ao

·1m1
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Presidente Lula os instrumentos necessários a fim de programáticos, por integrar e participar do Governo
partir para nova etapa do seu Governo, de redução de do Presidente Lula, mas os Deputados do PFL e do
juros, da queda de braço com o spreadbancário e de PSDB também podem votar nessa proposta sem ferir
retomada do crescimento econômico com distribui- sua posição legítima de partidos de oposição, porque
ção de renda. votando nela não o estarão fazendo porque concor-

Essa reforma permitirá ao Presidente Lula fazer dam com o Governo do Presidente Lula, porque con-
algo inédito na história do País. Se renovarmos o cordam com seu programa e sua orientação.
acordo com o FMI, diremos que queremos voltar a Poderão votar nessa proposta, porque ela é
crescer. Os Municípios brasileiros precisam voltar a hoje, nesta Casa, nesta noite, agora, o melhor que to-
investir em infra-estrutura e saneamento. dos nós, Deputados e Deputadas, podemos fazer

Estarnos votando na confiança do Presidente pelo País. E o País, o povo e o futuro da nossa Pátria e
Lula, que teve 52 milhões de votos e é quem conduz da população estão acima dos próprios governos e dos
este País para a retomada do crescimento com justi- próprios partidos. Por essa razão, eu também peço o
ça social. voto dos Deputados do PFL e do PSDB que têm exerci-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ do aqui uma oposição legítima, que têm exercido aqui
Peço licença ao Plenário para solicitar aos Líderes uma oposição própria dos regimes democráticos, com a
que venham até aqui. Quero fazer uma observação qual eu posso até não concordar. Posso até censurar o
sobre o processo de votação. Em seguida, passarei a tom do discurso e do pronunciamento de cada Líder
palavra ao Líder do Governo. oposicionista, mas tenho a obrigação, se não em nome

Chamo os Líderes Deputados Roberto Jeffer- do Governo e da base que lidero nesta Casa, mas em
son, Eunício Oliveira, Nelson Pellegrino, Bispo Rodri- nome de propósitos mais altos que eu sei que também
gues, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Pedro tocam o coração de cada Parlamentar integrante dos

partidos de oposição...
Henry, Neiva Moreira, Eduardo Campos, Inácio Arru-
da, Enéas, Sarney Filho e Roberto Freire. Sr. Presidente, há momentos na vida dos povos,

há momentos na vida das nações em que as divergên
Suspendo a sessão por 2 minutos.

cias localizadas, em que os propósitos eleitorais, legíti-
(A sessão é suspensa.) mos mas limitados, não podem nem devem se sobrepor
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) a interesses mais altos do Estado e da Nação.

Está reaberta a sessão. Sei, Sr. Presidente, que esta vitória será importan-
Para encaminhar a votação em nome do Gover- te na busca da consolidação dos objetivos do Governo

no, concedo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo. do Presidente Lula; sei que esta vitória pode não inte-
O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem. ressar a certas forças e correntes que talvez ainda

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. não tenham assimilado a assunção ao posto máximo,
Deputados, inicialmente gostaria de registrar o agra - à magistratura do País, de um homem de origem hu-
decimento da Liderança do Governo ao esforço das milde, de um homem que militou na vida sindical e
bancadas e dos Líderes da base governista em pro- operária, mas isso também faz parte do processo de-
moverem a votação na noite de hoje da primeira mocrático que todos nós ajudamos a construir com
emenda às propostas apresentadas pelo Governo do tanto sacrifício.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Previdência Social, nunca dissemos o contrá-

A todos os Líderes, a minha manifestação é de rio, é uma conquista do povo brasileiro, mas, ao mes-
gratidão, Sr. Presidente, pela demonstração de unida- mo tempo, também carrega consigo as deformações
de, de lealdade ao Governo e de confiança nos propó- próprias das impurezas, dos defeitos da nossa socie-
sitos do Presidente Lula. Mesmo assim, humildemen- dade. É verdade que no meio dessa conquista alguns
te peço aos meus companheiros e companheiras de chegaram mais cedo, mas se organizaram e se so-
todos os partidos da base governista, do PV, do brepuseram aos interesses de outros.
PCdoB, do PDT, do PSB, do PPS, do PL, do PMDB, Não é completamente defensável, Sr. Presiden-
do PP, do PTB e do PT o voto na proposta que iremos te, por mais significativa que seja, uma Previdência
apreciar dentro de instantes. que exclui mais da metade dos assalariados e dos

Gostaria também, Sr. Presidente, de dirigir 2 pa- trabalhadores do País. Não é completamente defen-
lavras aos Líderes dos partidos de oposição, aos De- sável uma Previdência que exclui 40 milhões de brasi-
putados José Carlos Aleluia e Jutahy Junior. A base leiros. Não é completamente defensável, Sras. e Srs.
governista vota nessa proposta por compromissos Deputados, uma Previdência que não assegure no fu-
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turo os mesmos direitos assegurados aos seus inte
grantes de hoje. Não é completamente defensável,
Sras. e Srs. Deputados, uma Previdência que permite
deformações de salários imorais para uma sociedade
tão cheia de injustiças e defeitos.

Sr. Presidente, com todas as limitações, críticas e
oposição legítima dos que estão em plenário e nas ga
lerias, reafirmo - eu aqui não estaria se nisso não acre
ditasse - que o que levou este Presidente da República,
este operário, militante sindical, migrante nordestino, fi
lho de camponeses, a propor esta reforma foi o seusen
tímento maisprofundo de justiça, de ver uma sociedade
equilibrada, igual, que possa assegurar o futuro de seus
filhos. Se pensasse somente no seu presente, não pro
poria esta reforma da Previdência.

Encerro, Sr. Presidente, pedindo mais uma vez
aos Deputados da nossa base e às senhoras e aos
senhores da Oposição o voto na proposta do Governo
do PreSidente Lula.

Muito obrigado. (Palmas.)
OSR. 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. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Eduar
do Paes vota "não".

O· SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PFL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está iniciada a votação.

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

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

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra à Deputada Iriny Lopes, pela or
dem, para declaração de voto.

A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, lerei a declara
ção de voto de um grupo de Parlamentares que repre
sento:

'~O eleger Lula presidente da Repúblíca, a mai
oría do povo brasíleiro votou a favor de mudanças
imediatas na polítíca econômica e no modelo socíal
existente em nosso país.

Não constitui tarefa fácíl realízar tal mudança,
especíalmente em um contexto de crise econômica
nacíonal e internacíonal, frente à agressividade do im
períalismo norte-amerícano e diante da herança dei
xada por doze anos de neolíberalísmo.

Apesar de nossos esforços, apesar da posição
da Central Única dos Trabalhadores, apesar da mobi
lização dos servidores públicos e de amplos setores
da intelectualídade, o governo federal e a maioría de
nosso partido decidiram fechar questão em tomo das
línhas gerais da PEC-40".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada Iriny, permita'-meinterrompê-Ia. Quero dizer
que teremos mais votações. Como estamos tratando
de emenda à Constituição, todas as votações dos
destaques serão nominais. Há vários destaques, e
vamos continuar a votação. (Palmas.)

Continua com a palavra a Deputada Iriny Lopes.
ASRA.IRINY LOPES - Votto a ler, Sr. Presidente:

"Lamentamos o confronto que esta Re
forma da Previdêncía provocou com a CUT,
os servidores públicos e amplos setores da
sociedade que reconhecem a necessidade
do servidor e do serviço públíco dignos de
qualidade, que assegurem os direitos à ci
dadania.

Lamentamos a falta de diálogo anteríor
com a bancada do PT e os episódios de vio
lêncía e de cerceamento do debate.

Reconhecemos, no entanto, que a luta
social e a ação do parlamento produziram
mudanças importantes, como a aposentado
ria integral, a previdência complementar pú
blica, a integralidade das pensões até
R$2.400,OO e, ainda, a constitucíonalização
do direito previdenciárío voltado aos setores



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

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

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Indago ao Deputado Murilo Zauith se quer usar a pa
lavra. (Pausa.)

Há aqui uma lista remanescente da votação
passada com os seguintes nomes: Deputados Murilo
Zauith, Laura Carneiro, Jair Bolsonaro, João Magno,
Ronaldo Caiado, Paulo Delgado, Durval Orlato, Ro
berto Gouveia, Luiz Couto, Coronel Alves, Serafim
Venzon, Cabo Júlio, Onyx Lorenzoni, Babá, Eduardo
Valverde, Paulo Pimenta, Manato, Luciana Genro,
João Fontes, Jorge Alberto e Claudio Cajado.

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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informalizados e empobrecidos da popula- O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiro meu

Mas a proposta ainda é insuficiente e nome da lista.
representa graves perdas, sobretudo aos O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
servidores públicos mais pobres. Por um im- putada Laura Carneiro, VExa. quer usar a palavra?
perativo de disciplina partidária e, ainda, por (Pausa.)
acreditarmos que a disputa sobre os rumos A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,
do nosso governo não se encerrou, ao con- peço a palavra pela ordem.
trário se acentua e toma contornos decisi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
vos no debate sobre a política econômica, VExa. a palavra.
nós votamos no projeto.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Pela ordem.
Mas continuaremos nossa luta para

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, queremos
que o governo mude a agenda e inicie uma

só registrar nosso voto "não", com a tranqüilidade e a
nova fase que busque o crescimento econô-
m/'co e" ça-ode' I - coerência de quem sempre defendeu os servidores, a g ,a e empr gos e a mc usao
social. públicos.

Continuaremos nossa luta por uma O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To-
previdência pública universal, sem fins lu- dos querem registrar, Deputada.
crativos e sem as distorções atualmente Com a palavra, pela ordem, a Deputada Laura

Carneiro.existentes. Lutaremos por uma previdência
que assegure e que estimule o servidor pú- A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or-
blico em sua função social. demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, efeti-

Assinam: Iara Bernardi, Wasny de vamente a idéia era falar quando ainda não tínhamos
Roure, Tarcisio Zimmermann, Or. Rosinha, recebido cópia da emenda aglutinativa do Sr. Relator.
Guilherme Menezes, Luiz Alberto, Lindberg Não há mais o que modificar. Infelizmente os votos
Farias, Luciano Zica, Henrique Fontana, estão dados. São muito poucos. Votei contra a maté-
Fernando Gabeira, Gilmar Machado, Selma ria, como votei antes e continuarei votando.
Schons, Fátima Bezerra, Adão Pretto, Tere- Sr. Presidente, só espero que nesta noite, quan-
zinha Fernandes, Antonio Carlos Biscaia, do colocarem a cabeça no travesseiro, todos pensem
Luci Choinacki, Vignatti, lriny Lopes, Jorge que amanhã ainda poderemos salvar os inativos, as
Boeira, João Grandão, Ary Vanazzi, Ivo viúvas, o Poder Judiciário e tantos outros servidores do
José e Orlando Oesconsi (com manifesta- País, cujos direitos infelizmente estamos retirando hoje.
ção de apoio do deputado Edson Ouarte/ Estamos rasgando a Constituição Federal, modificando
PV-BA) ': atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos. O pior, no

art. 10, é que estamos retirando também o direito das
pessoas de reclamar juridicamente no futuro.

Sr. Presidente, estou muito triste. Como votei an
tes, continuo votando contrariamente à reforma da Pre
vidência e a favor do meu País. É o que sempre fiz.

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

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

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

-_." .._~----- ---_...•_--- ----_ ..,---,._---_ ..._--'--- -- .-_........• -------- .._--_._------_.. __._--_.__ .•.-_._--
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O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Pela or- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não V.Exa. a palavra.
acredito que nenhum discurso aqui mude um voto O SR. DURVAL ORLATO (PT-SP. Pela ordem.
para um lado ou para outro. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de

Deixo claro que desde a primeira hora meu voto parabenizar todos os companheiros do Partido dos
é contra essaproposta, do começo ao fim. O que mais Trabalhadores, todos os companheiros da base aliada
dói no servidor público é a traição, mais do queserta- que, em reuniões tensas e em 28 audiências públicas
xado com contribuição previdenciária na inatividade, na Comissão Mista, antes de a PEC ser enviada a esta
mais do que o fato de o benefício da viúva ser pratica- Casa, ouviram mais de 50 entidades de âmbito nacio-
mente a metade do que o servidor ganhava em vida. nal, sejam de trabalhadores, sejam de patronais.

Essa proposta é mais do que imoral e desuma- Quando a proposta de reforma finalmente foi
na. No meu entender, beira. às raias da patifaria. E encaminhada a esta Casa, chamamos novamente as
essa palavra tem as consoantes "P" e "1", do Partido entidades representativas de trabalhadores deâmbi-
dos Trabalhadores. to nacional, ouvimostodasas propostas sobre alguns

Baseados em discurso mentiroso, segundo o pontos que precisariam ser mudados, construímos
qual o Governo promete reduzir as altas aposentado- mudanças necessária~ e aprimoramos a proposta do
rias e pensões- duvido que um só Parlamentar seja Governo, para que a ("lossa base tivesse a tranqüilida-
contrári~a essé;ls b~nesses -, não podemos sacrificar de de votar unida e consciente de estar fazendo o me-
toda a iTlassade servidorespúblicos. Ihor para o Brasil.

O Partidodos Trabalhadores mente quando afir- Parabenizo o Deputado José Pimentel pelo bri-
ma que quem ganha a.té 1.058 reais ou até 1.200 rea- Ihantismo, pela tranqüilidélde que teve em acolher as
is não será atingidopela reforma. Aposentados e pen- propostas dos partidos nas reuniões e tratá-Ias com
sionist~s, com o fim daparidéldeentre ativos einati~ carinho. Estão de parabéns todos os nossos compa-
vos, nu~ca mais t~rão proventos. e aposentadorias nheirosdepartido, mesmo aqueles que votam conos-
corrigidos o~ majorados, porque as Prefeituras fica- co cientes de que existem algumas divergências.
rão deficitárias. Todos pagarão por isso. Portanto, cumprimento todos os que brilhante-

Sr. Presidente, no meu entender, a proposta mente honraram os seuscompromissos e os seus vo-
visa apenas. ao empobrecimento da população do tos com a base aliada.
País..O PT era contrárioàPECn° 136, ao PLP n° 9, e Muito obrigado.
agora apresenta esse .h1ostrengo chamado PEC nO O SR.· PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu
40. vou ler o nome dos Deputados que estão inscritos

Esperem os trabalbadores da iniciativa privada para falar: Luiz Couto, Coronel Alves, Serafim Ven-
- o PT era contra a flexibilização da Consolidação das zon, Cabo Júlio, Onyx Lorenzoni, Babá, Eduardo Val-
Leis do Trabalho - o que o partido do Governo lhes re- verde, Paulo Pimenta, Manato, Luciana Genro, João
serva oportunamente. Fontes, Jorge Algerto, Claudio.Cajado,. Antônio Car-

Tenho vergOnha de discursar contra um partido los Magalhães Neto, Zé Geraldo, Chico Alencar e Ivan
que sempre esteve ao lado dos servidores públicos, Valente.
mas faço a minhapé;lrt~. Sempre votei contra as pro- O SR. LUIZ COUTO -Sr. Presidente, peço a pa-
postasdo~overnoamerior. Não mudei de lado, conti- lavra pela ordem.
nuo com minha consciência tranqüila, porque não po- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
deria dormir empaz se traísse Os servidores do País. V.Exa. a palavra.

Muito Obrigado. O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem ra-
C> SR. JO~O MAGNO - Sr. Presidente, peço a visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-

palavra p~la ?r?ern. dos, a proposta que estamos votando traz amplos va-
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem lores para o servidor público, para o trabalhador. Além

V.Exa. a palavra. da integralidade dosproventos, da paridade entre ati-
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. vos e inativos, no caso das pensões o redutor será apli-

Sem revisão doorador.) -Sr. Presidente, abro mão de cado a partir do teto de 2.400 reais, o que também au-
falar, paraagili2;ãravotação dos destaques. menta o teto para a contribuição dos inativos.

OSR.OURVAL ORLATO -Sr. Presidente, peço Não temos vergonha de dizer que é o projeto de
a palavra pela ordem. um governo que quer fazer do Brasil· um país decente.



Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 21:46

Resultado da Votação
Sim 358
Não 126
Abstenção 9
Total da Votação 493
Art.171
Total Quorum 494

VOTARAM

SIM 358

NÃO 126

ABSTENÇÕES 9

TOTAL 493

APROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA
SUBSTITUTIVA GLOBAL N° 4, RESSALVADOS OS
DESTAQUES E AS DEMAIS EMENDAS
AGLUTINATIVAS.

ESTÃO PREJUDICADASA PROPOSTA INICIAL
(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
40, DE 2003); AS EMENDAS ADOTADAS PELA
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO A ESTA; O SUBSTITUTIVO ADOTADO
PELA COMISSÃO ESPECIAL; AS PROPOSTAS DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°S 37 E 179-A, DE
1999; 198 E 288, DE 2000, 323, DE 2001, 507 E
550, DE 2002; APENSADAS; E AS EMENDAS_ A
ESTAS APRESENTADAS NA COMISSAO
ESPECIAL, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

EMENDAProposição: PEC N° 40/2003
AGLUTINATIVA GLOBAL N° 4
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Somos Governo, apoiamos essa proposta. Não vou HOje, o Brasil está boquiaberto, não por ver a
chamar ninguém aqui de patife, porque patifaria fize- mudança de posição, mas por presenciar Parlamen-
ram aqueles que estiveram ao lado da ditadura e que tares manifestando voto contrário àquilo que defende-
ajudaram a torturar pessoas usando o pau-de-arara. ram durante anos.
Não vamos aceitar isso. Nosso Governo tem um pro- Na convicção de que este projeto retira direitos
jeto, e estamos aliados a esse projeto. Por isso, não adquiridos, a expectativa de direito e prejudica a orga-
temos vergonha daquilo que fizemos. Votamos com nização do Estado brasileiro no futuro, votei "não".
convicção. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa- encerrar a votação.
lavra pela ordem. Algum Deputado ainda não votou?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O Deputado Welinton Fagundes já chegou. (Pa-
V.Exa. a palavra. usa.)

O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL-BA. Pela ordem. Está encerrada a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi agora O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
uma ligação do Deputado Welinton Fagundes, do PL proclamar o resultado:
de Mato Grosso. S.Exa. disse que estava atendendo a
um familiar, mas se desloca para cá e faz questão de
votar. Solicito a V.Exa. que espere um pouco mais an
tes de encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
S. Exa. está vindo de Mato Grosso, Deputado João
Leão? (Risos.)

O SR. JOÃO LEÃO - Não, de um hospital aqui
em Brasília. S.Exa. faz questão de votar. O PL está
com quase 100% de registros no painel; só falta o De
putado Welinton Fagundes.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Coronel Alves, do
PL. (Ausente.)

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

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

O SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, já é quase 1h da manhã, e estão aqui
aproximadamente 500 Parlamentares para cumpri
rem o dever de votar a tão importante reforma da Pre
vidência.

Certamente a Previdência, assim como as
questões trabalhistas e sindicais, foram os temas de
referência sobre os quais nosso eleitor se baseou
para conduzir Senadores e Deputados ao Congresso
Nacional.

Um discurso convincente de mais de 20 anos
seguramente marcou o Partido dos Trabalhadores e
outros partidos. Basicamente, o PT marcou posição
firme na definição das questões trabalhista, sindical e
da Previdência.
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Orientação
PT -Sim
PFL- Não
PMOB-Sim
PSOB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
POT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Or. Rodolfo Pereira POT Sim
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMOB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre por Sim
Or. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 8

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB Não
Ann Pontes PMOB Sim
Asdrubal Bentes PMOB Não
Babá PT Não
Jader Barbalho PMOB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Não
Nilson Pinto PSOB Não
Paulo Rocha PT Sim
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Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMOB Não
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Não
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 17

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 Não
Sitas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSOB Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia : 8

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMOB Não
João Tota PP 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 PSOB Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Oimas PSOB Sim
Total Tocantins: 7
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MARANHÃO
Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Não
Luciano Leitoa PDT Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17
CEARÁ
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Abstenção
José Linhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSOB Sim
Vicente Arruda PSOB Sim
Total Ceará: 21
PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim

Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Nazareno Fonteles PT Sim
Paes Landim PFL Sim
Prornotor Afonso Gil PCdoB Não
Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Ney Lopes PFL Não
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 7
PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sirn
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PLlPSL 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: 11

PERNAMBUCO
André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Sim
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Abstenção
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Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMDB Abstenção
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 24

ALAGOAS
Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Mauricio Quintella Léssa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Não
Total Alagoas: 8

SERGIPE
Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva·PL PUPSL Sim
Jackson Sarreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 8

BAHIA
Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFLSim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim

Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte f>p Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano AlvesPDT Sim
Walter Pinheiro PT Abstenção
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia :39

MINAS GERAIS
Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDS Sim
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
lbrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSS·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 Não
JOsé Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
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Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
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 S.Part. Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 51

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim

Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim

Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Sim

Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PPSim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Abstenção
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Não
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PSB Não
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
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Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Não
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Abstenção
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Não
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Sim

Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim

Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PLlPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Abstenção
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não

11TI

Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 69

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
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
José Roberto Arruda PFL Não

Maninha PT Abstenção
Osório Adriano PFL Não
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
Enio Tatico PTB Não
João Campos PSDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
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Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PLlPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDB Sim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Sílvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PLlPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PLlPSL Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PLlPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Sim
Takayama PSB Sim
Total Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Não
Gervásio Silva PFL Não
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Abstenção
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Não
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSOB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PLlPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSOB Não
Total Rio Grande do Sul: 29
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SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sobre
a Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

A EMC. n° 57/2003 apresentada pelo Deputado
Alberto Fraga incluindo um artigo na PECo nO 40/2003
para excluir do limite previsto no art. 37, XI e artigos
10 e 11, a pensão originária de Institutos ou Carteiras
de Previdência que foram extintos por lei - a exemplo
do IPC e assemelhados - que previu o direito deseus
integrantes de optarem pelo recebimento de todas as
mensalidades por eles pagas, representa proteção a
um direito indiscutfvel.

Entretanto há um consenso no parlamento de
que a preocupação do Deputado Alberto Fraga é uma
cautela~)(ageradajá queo direito que a emenda pre
tende proteger jamais poderá ser atingido pelos cita
dos dispositivos da PECo n° 40/2003.

Assim, não vemos necessidade de sua aprova
ção. - Deputado Michel Temer.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Senhoras e senhores deputados,
O Brasil vive uma singularidade histórica. Pela

primeira vez em mais de quinhentos anos de história
temos um governante vindo das camadas populares,
um homem formado· na luta pela sobrevivência, na
luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Não
seria agora, de posse do cargo supremo da República
- cargo este conquistado nas ruas - que iria este ho
mem trair os âriseiosdos trabalhadores.

Ternos, como cidadã brasileira, como política
acreana, corno Deputada Federal, o dever patriótico
de dar sustentação à e~te governo que ajudamos a
eleger. Isso pode ser traduzido. numa única palavra:
lealdade. Lealdade aos meus princípios e ao progra
ma que defendemos nas ruas. Durante a campanha
prometemo~ '1Iju~ar o. g()verno Lula a buscar um Brasil
mais justo, urp .Brasil s13m ex.e1usão social. Promete
mos dar conçliçÕespara que os trabalhadores de hoje
tenham a ce~ezade Slla aposentadoria. E a reforma
da previdência é o primeiro passo nesta direção. Não
é, comcerteza, a reforma ideal, a reforma que o Brasil
merece. Mas é a· reforma possível no atual curso da
história.

"Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que e"
proclama Caetano Veloso. Nós, membros da bancada
de sustentação do governo, temos a consciência do
ônus de sermos governo.

Estamos, nesse momento, enfrentando uma
prova: a de sermos governo com lealdade e respon
sabilidade! O PC do B não decidiu ser governo só nos
momentos de colher o bônus. Oportunismo nunca fez
parte da nossa história política.

Se hoje o País exige medidas duras, não vamos
nos furtar de tomá-Ias. E nosso partido já passou por
essa experiência no Acre. Em determinado momento,
juntos com o governador Jorge Viana, tivemos que
enfrentar desafios dolorosos, desafios que poderiam
ter sido maquiados ~om medidas paliativas. Isso po
deria até nos garantir algum ganho político, mas o
prejuízo para o Estadoseria incalculável. Os trabalha
dores acreanos já estão colhendo os frutos de tais
medidas e reconhecem a coragem que tivemos na
quele momento.

Se hoje, com a reforma da previdência, estamos
exigindo alguns sacrifícios, mais que isso, estamos
quebrando privilégio~ insustentáveis, estamos garan
tindo a perenidade da previdência. Entretanto, temos
que firmarjmportante movimentação sobre o debate
que hora travam()s. () projeto inicial, oriundo do Exe
cutivo, foi alterado. Isto demonstra a grande contribui
ção destaCasa Parlamentar. Há dese firmar ainda as
confribuiçõesdo Partido Comunista do Brasil. propo
mos alterações,coma respqnsabilidade e a altivez
quecara?terizam nossopartido. JoãoAmazonas, nas
suas orienta~õessemprebem lembradas, nos ensina
a import~nciadaflexibilidad13 tática.Saber o momen
to de avançará ti!io importa9tequantoo rnomentq de
reavaIi9r,d~r~m passo à trazhoje, para dar um gran
de salto amanhã.

Oprof~ssorCri~tóvamBuarquefala do custo da
falta de atituqe de um político. O homem público que
deixa d~ con~truirurna escola por economia, certa
menteterá qLJ~ gastar muito mais no futuro paraer
guer delegacia.se presídios. Hoje temos a coragem
de enfrentar privil~giospara garantir o direito de todos
a um futuro menos doloroso para a maioria do povo
brasileiro.

Éem nome desse futuro, em nome de minha co
erência partidária, em· nome do Brasil e do Acre que
voto favorável ao relatório da reforma da previdência,
com amesma esperançaque tem o povo brasileiro no
Governo Lula.

Era o que tinha a dizer. - Deputada Pérpetua
Aalmeida - PcdoS.

Declaração de voto da Deputada Vanessa Graz
ziotin na votação da PECo n° 40

A apresentação do Projeto de Reforma da Pre
vidência na Câmara dos Deputados seguiu uma
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agenda já pautada no governo anterior. Como parla- Projeto, foi o quadro político instável que se formou
mentardo PCdoS, desde o início da discussão adotei, em torno de sua votação, recaindo sobre o governo
assim como meu Partido, uma postura crítica ao Pro- pressões de toda ordem, cuja derrota no processo de
jeto, não concordando com a prioridade a ela atribuí- votação poderia provocar conseqüências graves no
da, e, publicamente explicitando divergências profun- quadro institucional provocando dificuldades de go-
das com teor da PEC n° 40. vernabilidade.

Na apreciação do conteúdo do Projeto, o PCdoS Tendo em vista os interesses imediatos e futu-
fixou diretrizes buscando construir um desfecho ne- ros da nação e dos trabalhadores, considerando a
gociado, no âmbito da base de sustentação do gover- nossa responsabilidade na manutenção do atual go-
no, mediante a modificação do projeto original do vemo, que foi duramente conquistado, resolvemos
Executivo, com o objetivo de preservar os direitos dos dar o nosso voto de confiança de que em breve este
trabalhadores e os interesses do Estado nacional bra- governo trilhará um programa de mudanças, que
sileiro, fundamentos de um projeto nacional desenvol- construam um novo modelo de desenvolvimento com
vimentista. soberania, democracia e ampliação dos direitos soci-

Na fase em que nos encontramos, de delibera- ais e trabalhistas.
ção e votação em Plenário da Emenda Aglutinativa Essa responsabilidade que assumi com as for-
Global apresentada pelos partidos da base aliada, ças avançadas do país que sustentam o governo e a
constata-se que as mudanças estão muito aquém decisão do PCdoS de votar a favor dessa emenda
das críticas e propostas de mudanças apresentadas aglutinativa constituem os referenciais que nortearam
pelo PCdoS e demais forças partidárias e sociais que minha decisão.
apóiam este governo. O projeto de reforma original do Estou consciente que a votação exarcerbou,
Executivo foi modificado, contudo, a ação das forças dentro e fora do governo, o conflito entre a mudança e
sociais progressistas, inclusive do PCdoS, para alte- o continuísmo. De agora em diante estaremos nas
rá-Io não alcançou pleno êxito. ruas, como sempre estivemos, para junto do movi-

As principais modificações apresentadas no pa- mento popular exigir e ajudar o governo a promover
recer do relator contemplam a manutenção da inte- as mudanças necessárias à melhoria da qualidade de
gralidade para os atuais servidores, entretanto sem vida dos brasileiros.
garantir a paridade. Quanto aos futuros servidores o Ao proclamar as razões de nosso voto, o PCdoS
direito a integralidade não foi garantida, mantendo o reafirma sua convicção de que o Governo Lula deve
modelo de fundo de pensão. A emenda que o PCdoS acentuar sua agenda na direção do compromisso de
apresentou garantia esse importante parâmetro para mudança que assumiu com a nação. Isso deve serfei-
a valorização do servidor público, não somente para to sem demora, pois são crescentes as dificuldades
os atuais, mas também para os futuros. na esfera da economia real, com a retração da produ-

A inclusão de milhões de trabalhadores que não ção industrial e o aumento do desemprego. E tal é im-
têm nenhuma cobertura previdenciária, um dos pon- perativo a adoção de medidas que assegurem a reto-
tos apresentados por emenda coletiva do meu partido mada do desenvolvimento, com soberania, ampliação
foi parcialmente incorporada ao relatório, abrindo na da democracia e valorização do trabalho.
Constituição Federal a possibilidade de incorporar ao Ressalta-me a importância do coletivo partidá-
sistema previdenciário grande contingente de excluí- rio manter-se coeso em torno desta decisão adotada
dos da Previdência. Consideramos, entretanto, que após sucessivos debates na Comissão Política Naci-
ainda há problemas, pois esta inclusão será restrita onal e no Comitê Central. A unidade do Partido é um
quanto ao direito à benefícios. dos bens mais preciosos dos comunistas brasileiros,

Em relação à contribuição dos servidores inati- e, sobretudo em momentos históricos - como este em
vos o recuo foi muito pequeno e o relatório manteve que vivemos -, ela é uma das principais condições de
essa taxação, que será feita no mesmo percentual do nossa força.
servidor da ativa na parcela de sua remuneração que Finalmente, destaco que a posição do PCdoS,
exceder a metade do teto do RGPS, ou seja, partido de longa tradição na luta em defesa dos traba-
R$1.200. Ihadores e de todo o povo, apesar de ter claro que es-

Mesmo considerando insuficientes as modifica- tão sendo retirados direitos dos servidores públicos,
ções incorporadas ao relatório, mesmo tendo diver- tem, nesse momento, como norte o objetivo de forta-
gências e críticas ao texto apresentado, o que levou a lecer o governo de Lula, que representa o que tem de
bancada do PCdoS a externar o voto favorável ao mais avançado hoje no país, centrando-se assim e



ira?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PL vota "sim".

Como vota o PSB?
O SR. CABO JÚLIO (PSB-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"sim".

O SR. COLBERT MARTINS· (PPS-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Jbão Paulo Cunha) - O
PTvota "sim".

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

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

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa.
poderia nos informar quais os destaques que serão
votados em globo?

Senhor Presidente, requeremos, nos
termos do artigo 162, inciso XIV a votação
em globo dos destaques simples apresenta
dos à Proposta de Emenda à Constituição
n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003.
Assinam: Maurício Rands, Vice-Líder

do PT e Professor Luizinho, Vice-Líder do
Governo.
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tão somente, na possibilidade de promovermos, em O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
breve, as verdadeiras e necessárias mudanças que Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
exige o país e toda nossa gente, motivo da eleição de os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
Lula. tema eletrônico.

Brasília, 5 de agosto de 2003. - Deputada Va- Está iniciada a votação.
nessa Grazziotin. Queiram seguir a orientação do visar de cada

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há posto.
sobre a Mesa o seguinte Requerimento: O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-

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

VExa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL está em obstrução.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
verno solicita à base que vote "sim".

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PT vota "sim"; o PFL está em obstrução; o PSDB está
em obstrução.

Como vota o PMDB, Deputado Eunício de Olive-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o Requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.).

APROVADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, VExa. ia colocar em votação e parou?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

parei. Coloquei em votação.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Nesta votação não é permitida. Ainda não tem uma
hora.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, em qualquer votação é permitida.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nesta aqui, não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, em qualquer votação. É um requerimento que tem
de ser votado pelos Deputados. Já passou uma hora
desde a última votação. Temos direito a pedido de ve
rificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está certo, Deputado José Carlos Aleluia. A votação é
simbólica, mas evidentemente é permitida, com base
no Regimento, a solicitação de verificação.

Verificação cbncedida.
Estamos em processo de votação em globo dos

destaques simples.

1m



Destaque à Emenda n° 99, do Deputado Onyx
Lorenzoni.

Destaque à Emenda n° 118, do Deputado Onyx
Lorenzoni.

Destaque à Emenda n° 119, do mesmo autor.
Destaque à Emenda n° 126, do mesmo autor.
Destaque à Emenda n° 147, do Deputado More-

ira Franco.
Destaque à Emenda n° 155, do Deputado José

Roberto Arruda.
Destaque à Emenda n° 180, do Deputado José

Roberto Arruda.
Destaque à Emenda n° 181, do mesmo autor.
Destaque à Emenda n° 203, do Deputado Osó

rio Adriano.
Destaque à Emenda n° 226, do Deputado Osó

rio Adriano.
Destaque à Emenda n° 253, do Deputado Fran

cisco Dornelles.
Destaque à Emenda n° 315, do Deputado Wal

ter Feldman.
Destaque à Emenda n° 337, do Deputado José

Roberto Arruda.
Destaque simples do Líder do PT, Nelson Pelle

grino, para votação em grupo dos destaques simples
apresentados à PEC n° 40.

do.

''l\rt. 162. Em relação aos destaques,
serão obedecidas as seguintes normas:

/I - antes de iniciar a votação da maté
ria principal, a Presidência dará conheci
mento ao Plenário dos requerimentos de
destaque apresentados à Mesa;"

Peço a V. Exa. que nos informe quais são os
destaques simples que estão sendo apresentados
para a votação em globo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Peço paciência a V.Exa., Deputado Claudio Cajado,
porque são 100 destaques.

Solicito ao Deputado Inocêncio Oliveira que
faça a leitura dos destaques simples.

O SR. CLAUDIO CAJADO- Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Destaque para
Votação em Separado para a Emenda n° 27 apresen
tada à PEC n° 40/2003, do Deputado Valdemar Costa
Neto. O destaque é do Deputado Moroni Torgan.

Destaque simples do Deputado Onyx Lorenzoni
à Emenda n° 53.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
verno solicita à base que vote "sim".

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
diz o art. 162:

36688 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um Destaque à Emenda n° 54, do Deputado Onyx
momento, Deputado. Lorenzoni.

Como vota o PCdoB? (Pausa.) Destaque à Emenda n° 55, do mesmo autor.
Como vota o PRONA? (Pausa.) Destaque à Emenda n° 60, do Deputado José
O PT vota "sim"; o PFL está em obstrução; o Roberto Arruda.

PMDB vota "sim"; o PSDB está em obstrução; o PTB Destaque à Emenda n° 61, do Deputado José
vota "sim"; o PP vota "sim"; o Bloco Parlamentar Roberto Arruda.
PUPSL vota "sim"; o PSB vota "sim"; o PPS vota Destaque à Emenda n° 62, do Deputado José
"sim"; o PDT vota "sim"; o PRONA está em obstrução. Roberto Arruda.

Como vota o PCdoB, Deputado Inácio Arruda? Destaque à Emenda n° 63, do Deputado José
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or- Roberto Arruda.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Destaque à Emenda n° 64, do Deputado José
PCdoB vota "sim". Roberto Arruda.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP Pela ordem. Destaque à Emenda n° 65, do Deputado José
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota Roberto Arruda.
"sim". Destaque à Emenda n° 71 , do Deputado Walter

Feldman.
Destaque à Emenda n° 80, do Deputado Eduar

do Cunha.
Destaque à Emenda n° 97, do Deputado Onyx

Lorenzoni.
Destaque à Emenda n° 98, do mesmo Deputa-
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Destaque da Deputada Laura Carneiro à Emen- Destaque à Emenda n° 402, assinado pelo De-
da n° 55. putado Darcísio Perondi.

Destaque do Deputado José Carlos Araújo à Destaque do Líder Enéas Carneiro, com apoia-
Emenda n° 127. mento do Líder José Carlos Aleluia, para votação em

Destaque para votação da Emenda n° 93, dos separado, para alteração do art. 1° do substitutivo do
Líderes do PMDB, do Pp, do PTB, do PL e do PPS. Relator.

Destaque à Emenda n° 18, dos Líderes do PT, Destaque do Líder Enéas Carneiro, apoiado
do PL, do PCdoB, do PMDB e do PP. pelo Líder José Carlos Aleluia, para supressão do art.

Destaque à Emenda nO 22, dos Líderes do PT, 1°, § 7°, do substitutivo do Relator.
do PTB, do PL, do PPS, do PCdoB e do PSB. Destaque do Deputado Amauri Robledo Gas-

Destaque à Emenda n° 170, dos Líderes do PT, ques, para votação em separado da Emenda n°
do PTB, do PL, do PCdoB, do PMDB e do PSB. 150/2003. c·

Destaque à Emenda n° 11, dos Líderes do PT, Destaque do Deputado Alberto Fraga à Emenda
do PTB, do PL, do PCdoB, do PMDB e do PSB. n° 57.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No- Destaque para votação em separado da Emen-
bre Deputado Inocêncio Oliveira, interrompo V.Exa. da n° 355, assinado por vários Parlamentares; o pri-
para pegír aos Deputados que colocaram uma faixa meiro subscritor é o Deputado Dr. Pinotti.
abaixo da mesa que a retirem, porque não é permiti- Destaque assinado por viários Parlamentares,
do. Ela vaificarguarda.da, à disposição dos Srs. De- cujo primeiro subscritor é o Deputado Dr. Pinotti, para
putados que queirampegá-Ia de volta. votação em separado da Emenda nO 364.

Tem V.Exa.a palavra, nobreDeputado Inocên- Destaque à Emenda n° 361, também de vários
cio Oliveira. Parlamentares, tendo como primeiro subscritor o De-

O.SH. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Destaque à putado Dr. Pinotti.
Emenda nO 2, dos Líderes do PT, do PTB, do PL, do Destaque à Emenda n° 24, assinada pelo Depu-
PCdoB e do PSB. tado Inácio Arruda, pelos Líderes do PDT edo PSOB.

Destaque à Emenda n° 355, assinado por vários Destaque do Deputado Inácio Arruda, também
Parlamentares. com o apoiamento dos Líderes do PDT e do PSB, à

Destaque à Emenda n° 5, assinado também por Emenda 23.
vários Parlamentares e Líderes. Destaque do Deputado Inácio Arruda à Emenda

Destaque para votação em separado da expres- n° 22, também com o apoiamento dos Líderes do
são "inçluídos os resultados de. acidente de trabalho': PDT e do PSB.
assinado pelo Deputado Paes Landim. Destaque do Deputado Inácio Arruda à Emenda

Destaque assinado pelo Deputado Ricardo Fiu- n° 21, com o apoiamento dos Líderes do PDT e do
za também no mesmo teor. PSB.

Dé$taqueSupressivo ao art. 6° do substitutivo Destaque do Líder Inácio Arruda, com o apoia-
do RElIatbr, assinado pelo Líder Enéas, com o apoia- mento dos Líderes do PDT e do PSB, para votação
mentod(jUder do PFL. em separado da emenda da Deputada Jandira Feg-

De~taqUe do Líder Enéas, tarnbém com o apoia- hali, apensada.
mento do Líder José Carlos Aleluia, à emenda que Destaque para votação em separado da Emen-
suprime o art. 4°. da n° 150, assinado pelo Deputado Coronel Alves.

De9taque à Emenda n° 62 , assinado pelo Líder Destaque à Emenda n° 47, assinado pelo Depu-
do PSDB. tado Coronel Alves.

De$taque à Emenda n° 36ô , assinado pelo Lí- Destaque à Emenda n° 56, assinado pelo Depu-
der do PSDB. tado Coronel Alves.

D~~taque à Emenda n° 68 , assinado pelo Líder Destaque à Emenda n° 59, assinado pelo Depu-
do PSDB. tado Coronel Alves.

Destaque à Emenda n° 69, assinado pelo Líder Destaque à Emenda n° 63, assinado também
José Carlos Aleluia. pelo Deputado Coronel Alves.

De9taque à Emenda n° 321, assinado pelo De- Destaque à Emenda n° 79, assinado também
putado Darcísio Perondi . pelo Deputado Coronel Alves.
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Destaque à Emenda n° 5, assinado pelo Depu
tado Coronel Alves.

Destaque à Emenda n° 36, assinado também
pelo Deputado Coronel Alves.

Destaque à Emenda n° 52, também assinado
pelo Deputado Coronel Alves.

Destaque à Emenda n° 285, assinado pelo De
putado Coronel Alves.

Por último, destaque para votação em separado,
assinado pelo Deputado João Caldas, da Emenda n°
179.

Foram lidos, Sr. Presidente, todos os destaques
simples apresentados à PEC n° 40.

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

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

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
esclarecimento ao Deputado Inocêncio Oliveira:
S.Exa. leu destaques apresentados por partidos polí
ticos?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Li destaques
apresentados por um só Deputado, destaques sim
ples, destaques para supressão de expressões e de
dispositivos e destaques de Líderes. Não li destaques
de bancada, que terão votação automática.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado.
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. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re

pito: Governo vota "sim"; PT, "sim"; PFL, obstrução;
PMDB, "sim"; PSDB, obstrução; PTB, "sim"; PP, "sim";
Bloco Parlamentar PUPSL, "sim"; PPS, "sim"; PDT,
"sim"; PCdoB, "sim"; PRONA, obstrução; PV, "sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.Exa. que faça distribuir cópia dos DVS que serão
votados posteriormente, para que tomemos conheci
mento dos mesmos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Já
foi distribuída, Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não foi distri
buída, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Foi
distribuída cópia, Deputado Arnaldo Faria de Sá. Fal
ta a cópia de um destaque do Deputado José Militão,
que será providenciada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr.
Presidente.

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

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

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos diante de uma evidência,
após a votação há pouco encerrada. O Governo fez
358 votos, com 32 do PFL e 29 do PSDB. Portanto,
numa conta muito simples verifica-se que sua base
de apoio não teria votos suficientes para aprovar sozi
nha esta pretensa reforma, o que significa claramente
que, reunidas, as Oposições podem fazer, por meio
de destaques, as correções que se impõem ao pare
cer proposto.

Vamos votar, por exemplo, a contribuição dos
inativos, atuais aposentados e pensionistas; vamos
votar a integralidade das pensões e o subteto dos
Estados, temas importantes e definitivos que podem
ser melhorados, corrigidos pelo voto de cada Deputa
do e Deputada. Podemos diminuir os equívocos, as
perversidades e, principalmente, as inconstitucionali
dades deste texto.

Sr. Presidente, faço questão de deixar este re
gistro para demonstrar que, mesmo com toda a libera
ção de recursos havida no dia de hoje, com toda a co
optação, com todo o c1ientelismo, com toda a oferta
de cargos, com o favorecimento que construiu a base
de apoio do Governo Lula, no mais dramático patri
monialismo de que se tem notícia na história recente
da República, tudo isso é absolutamente insuficiente
para gerar os efeitos que espera.

Chamo mais uma vez a atenção dos Deputados
que hoje fazem oposição. Temos nas mãos a respon
sabilidade de corrigir equívocos e de oferecer à socie
dade uma reforma que não lhe imponha serviço públi
co sem qualidade, sem prestígio, sem reconhecimen
to, que não quebre o princípio constitucional das ga
rantias e direitos individuais, essenciais não apenas
ao servidor público, mas ao cidadão deste País.



E digo mais: o discurso do companheiro Nelson
Pellegrino não é verdadeiro. A reforma não atenderá
às necessidades do aposentado nem ao interesse do
cortador de cana. Muito pelo contrário: atenderá ape
nas às exigências do FMI e dos banqueiros, que que
rem os malditos fundos de pensão complementar.

Está aqui o resultado dessa política dos Estados
Unidos, em artigo publicado pelo jornal O Estado de
S.Paulo. Segundo o jornal, os fundos de pensão es
tão em crise, com dívida acumulada de 350 bilhões
de dólares. Esses mesmos fundos de pensão quebra
ram a Previdência da Argentina, afundaram aquele
país. É inverídica a afirmação de que os fundos de
pensão vão beneficiar os trabalhadores brasileiros.

Companheiros servidores, e:. luta tem de conti
nuar, a mobilize:.ção tem de continuar. A votação desta
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O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra matéria não se encerra na Câmara, ainda vai ao Se-
pela ordem. nado. Precisamos pressionar Senadores e Deputa-

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem dos, no segundo turno da votação, para que rejeitem
VExa. a palavra. a proposta do FMI. A proposta nãoé do PT, não é dos

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão trabalhadores, interessa principalmente aos banquei-
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, compa- ros, que estão doidos para vê-Ia aprovada.
nheiros servidores públicos, votei esta matéria con- Fora esta reforma do FMI!
trariamente à orientação da bancada do Pe:.rtido dos Em e:.poio MS companheiros servidores, jamais
Trabalhadores porque não poderia jamais e:.provar votarei favoraVelmente a este texto.
uma proposta claramente determinada pelo Fundo O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
Monetário Internacional. peço a palavra pele:. ordem.

Saúdo neste momento todos os servidores que O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
vieram e:. Brasília - outros chegarão e:.manhã - fazer VExa. a palavra.
ampla manifestação de repúdio à votação desta noite. O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or-

Quando digo que há uma determinação do FMI, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingi-
baseio-me na primeira carta de intenções do Governo do o quorum, o PFL encaminha o voto "não".
Federal, de 28 de fevereiro deste ano, encaminhada à O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
instituição pelo Ministro Antonio Palocci e pelo Presi- PFL sai da obstrução e vota "não".
dente do Banco Central, Henrique Meirelles. S.Exas. O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
afirmaram que votariam esta matéria no mais curto ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr; Presidente, o
espaço de tempo possível. As exigências do FMI fo- PSDB também encaminha o voto "não", atingido o
ram cumpridas hoje à noite, infelizmente com o voto

quorum.
da bancada do Partido dos Trabalhadores. Não pode- O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
ríamos tervotado favoravelmente a uma proposta que
nós mesmos rejeitamos radicalmente no passado. revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma,

Lamento ver o PSDB votar com o PT. É triste ver o PRONA encaminha o voto "não".
o PTB de Roberto Jefferson, da tropa de choque de O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Collor de Mello, votar com o PI. Ao menos foram coe- NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
rentes a vide:. inteira em sua posição contrária aos tra- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
balhadores. O Partido dos Trabalhadores não: ele mu- VExa. a palavra.
dou sua posição. Fui educado, durante anos e anos, O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
para votar a favor dos trabalhadores e lutar contra o NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Fundo Monetário Internacional. Portanto, jamais po- - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante toda
deria aceitar essa proposte:. de reforma previdenciária. esta semana busquei rever algumas vezes fita grava

da neste mesmo plenário no ano de 1998. O então Lí
derdo Governo, o saudoso e inesquecível Deputado
do PFL Luis Edue:.rdo Magalhães, travava debate aca
lorado com o Líder do PCdoB na época, hoje Líder do
Governo, a quem respeito muito pela sua condução
política, o Deputado Aldo Rebelo. Também participa
va do debate o Deputado Arnaldo Farie:. de Sá, contrá
rio à reforma.

O Deputado Luis Eduardo defendia com unhas
e dentes a aprovação da reforma da Previdência.
Mostrava o quanto era importante para0 País a trans
formação completa do sistema de previdência públi
ca. Alertava os partidos de Oposição da época - Situ
ação hoje - para o fato de que eles precisavam cola
borar. Mostrava ao PT, ao PCdoB e a outros partidos
que deveriam estar e:.tentos porque em breve poderi
am governar o Brasil e teriam de pagar o preço de na-
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quele momento se posicionarem contrários a uma
mudança importante para o País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, findo o
processo de votação do texto apresentado pelo De
putado José Pimentel, percebe-se que quase 50% do
PFL votaram favoravelmente à reforma.

Sr. Presidente, os Deputados que votaram favo
ravelmente à reforma, respeitando os que votaram
contra, estão coerentes com a posição sempre adota
da pelo Partido da Frente Liberal.

Por isso, faço questão de prestar homenagem
ao Deputado Luis Eduardo, que, sem dúvida alguma,
foi o maior reformador de todos os tempos neste Con
gresso Nacional.

Se alguém tem que pagar o preço, é a base do
Governo, porque naquela época não aceitou a trans
formação do País. Os Deputados da base do atual
Governo precisam reconhecer que estavam errados.
Por isso, tiveram que mudar de posição.

Continuamos firmes e assim continuaremos,
porque nosso compromisso, acima de tudo, é com o
povo brasileiro.

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

encerrar a votação.
O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço

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

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
mais 1 minuto. Os Deputados ainda registram seus
votos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

Aproveito para informar ao Plenário que tere
mos mais uma votação simbólica, caso ninguém soli
cite verificação de votação. São os destaques, que
serão votados em globo. Encerrarei, depois, a presen
te sessão, ficando para amanhã os destaques de
bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. Vou proclamar o resultado:

VOTARAM

SIM 308

NÃO 125

ABSTENÇÕES 4

TOTAL 437

É APROVADO O REQUERIMENTO QUE SOLICITA
A VOTAÇÃO EM GLOBO DOS DESTAQUES
SIMPLES.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC N° 40/2003 - REQUERIMENTO
DE VOTAÇÃO EM GLOBO - DESTAQUES
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 21 :46
Resultado da Votação
Sim 308
Não 125
Abstenção 4
Total da Votação 437
Art.171
Total Quorum 438
Obstrução 1O
Orientação
PT -Sim
PFL- Não
PMDB-Sim
PSDB- Não
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36693

Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá·PTNão
Jader Barbalho PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima. PP Sim
Zeqúinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

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
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 8

ACRE
Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Não
João Tota PP Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Não

Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
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
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Obstrução
Luciano Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Sarney FilhoPV Sim
Sebastião Madeira PSOB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago POT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão : 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Não
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSOB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa·PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSOB Sim
Vicente Arruda PSDB Não
Total Ceará : 20
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PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Obstrução
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Nazareno Fonteles PT Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PLlPSL Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wellington Roberto PL PLlPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Sim
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim

Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMDB Não
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Não
Total Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Não
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Sim

--- --- - ---- --- ---- -
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João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim

Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Mílton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves por Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 37

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Df. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP 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 Não

José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Absten
ção
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Márcio Heinaldo Moreíra PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Abstenção
Odair PT Sim
Osmânio Pereira S.Part. Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDBNão
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio MedioU PSDB Obstrução
Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Não
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Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PSB Não
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Obstrução
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSOB Não
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Oevanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim

Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Não
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Abstenção
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSOB Não
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
Télma de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
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Walter Feldman PSOB Não
Zulaiê Cobra PSOB Não
Total São Paulo: 65

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSOB Não
Wilson Santos PSOB Obstrução
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga pMOB Não
José Rajão PSOB Não
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Não
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Não
Carlos Alberto Leréia PSOB Não
Jovair Arantes PSOB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMOB Não
Waldemir Moka PMOB Não
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Não
André ZacharowPOT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
Or. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões ptB Sim
José Borba PMOB Sim
Jose Carlos Martinez PTB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
NelsonMeurer PP Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Sim
Total Paraná: 23

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Não
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares POT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque 'PSB Sim
Cezar Schirmer PMOB Não
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Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Não
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Abstenção
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PLlPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSDB Obstrução
Total Rio Grande do Sul: 28

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação todos os requerimentos de destaques
simples.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADOS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo

taremos os destaques de bancada hoje à tarde.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Eduardo Seabra PTB

Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Raimundo Santos PLPLlPSL
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Carlos Souza PLPLlPSL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB
Ni1ton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

ACRE

João Correia PMDB
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Maurício Rabelo PLPLlPSL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Clóvis Fecury PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
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Pastor Pedro Ribeiro PTB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Total de Ceará: 7

PIAuí

Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
Philemon Rodrigues PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Gonzaga Patriota PSB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PMDB
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS
João Caldas PLPUPSL
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB

Edson Duarte PV
João Almeida PSDB
José Carlos Aleluia PFL
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Carlos Mota PLPUPSL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PP
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
João Magalhães PTB
José Militão PTB
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Osmânio Pereira S.Part.
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 17

EspíRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

André Luiz PMDB
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Eduardo Cunha PP
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
José Divino PMDB
Julio Lopes PP
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Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT

Maria Lucia PMDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PSB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Marcos Abramo PFL
Medeiros PLPUPSL
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Total de São Paulo: 16

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Osório Adriano PFL

Wasny de Roure PT

Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB

Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL

Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Paulo Afonso PMDB
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Érico Ribeiro PP
Júlio Redecker PSDB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

ACRE

Júnior Betão PPS
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Total de Maranhão: 1
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Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 1

CEARÁ
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, para hoje,
quarta-feira, dia 6, às 14h, com a seguinte

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PLPUPSL
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

João Lyra PTB
Total de Alagoas: 1

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
César Medeiros PT
Total de Minas Gerais: 2

RIO DE JANEIRO

Deley PV
Juíza Denise Frossard PSDB
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP
Total de São Paulo: 1

DISTRITO FEDERAL

Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ
Alex Canziani PTB
Gustavo Fruet PMDB
Total de Paran:á 2

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 2

Illlf

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 ele Art. 191 , I, do Regimento Interno)

Continuação de Votação

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-B, DE200a

(Do Poder Executivo)

Continuação de votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n.o 40-A, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96,142 e
149 da Constituição Federal, o art. 80 da Emenda
Constitucional na 20, de 15de dezembro de 1998, e
dá outras providências; tendo parecer. da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela admissi
bilidade, com emendas, contra os votos dos Deputa
dos José Roberto Arruda, Vilmar Rocha, Ibrahim
Abi-Ackel, Wilson Santos, André de Paula, Eduardo
Paes, Rodrigo Maia, Juíza Denise Frossard, Ney Lo
pes, Alceu Coltares, Mendes Ribeiro Filho, José Ivo
Sartori e Udeu Araújo. (Rêlator: Deputado Maurício
Rands); e da Comissão Especial pela admissibilidade
das emendas apresentadas e, no mérito, pela aprova
ção desta; pela aprovação parcial da de na 507, de
2002, apensada, e das emendas nas 02, 03, 04, 05,
09,10,11,13,14,22,23,27,31,35,36,39,45,46,
47,50,52,54,59,60,61,63,68,69,74,75,78,79,
81,82,83,88,98,99,102,103,114-,116,119,124,
132,135,136,137,144,146,149,152,153,154,156,
159,160,166,167,169,171,174,181,182,194,197,
201,205,209,210,213,214,217,219,220,221,231,
255,263,265,266,272,274,275,276,277,279,282,
285,289,291,293,304,308,312,323,335,352,354,
362,365,371,375,383,384,386,398,399,406,414,
417,420,422,426,427,430,434,435,439,442,448,
450, 452, 454, 456 e 457, qom substitutivo, e pela re
jeição das Propostas de Elnenda à Constituição nas.
37 e 179-A, de 1999, 198 e 288, de 2000, 323, de
2001 e 550, de 2002, apensadas, e.das emendas nas
01, 06, 07, 08, 12, 15., 1~, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25,
26,28,29,30,32,3~,34,37,38,40,41,42,43,44,

48,49,51,53,55,56,57,58,62,64,65,66,67,70,
71,72,73,76,77,80,84,135,86,87,139,90,91,92,
93,94,95,96,97,100,101,104,105,106,107,108,
109,110,111,112,113,115,117,118,120,121,122,
123,125,126,127,128,129,130,131,133,134,138,
139,140,141,142,143,145,147,148,150,151,155,



PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

W 2.629-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Assistenci
al de Ibicoara-BA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibicoara, Estado
da Bahia.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.621-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação do Desenvolvimento Co
munitário de Água Branca (PB) - ADECAB a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Água Branca, Estado da Paraíba.
DECURSO:2aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

RECURSO:PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
ART. 58, § 1°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
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157,158,161,162,163,164,165,168,170,172, 173, INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° com-
175,176,177,178,179,180,183,184,185,186,187, binado com ART.132, § 2°
188,189,190,191,192,193,195,196,198,199,200,
202,203,204,206,207,208,211,212,215,216,218,
222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,
234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,
245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,256,
257,258,259,260,261,262,264,267,268,269,270,
271,273,278,280,281,283,284,286,287,288,290,
292,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,
305,306,307,309,310,311,313,314,315,316,317,
318,319,320,321,322,324,325,326,327,328,329,
330,331,332,333,334,336,337,338,339,340,341,
342,343,344,345,346,347,348,349,351,353,355,
366,357,358,359,360,361,363,364,366,367,368,
369,370,372,373,374,376,377,378,379,380,381,
382,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,
397,400,401,402,403,404,405,407,408,409,410,
411,412,413,415,416,418,419,423,424,429,431,
432,433,436,437,438,440,441,443,444,445,446,
447,449,451,453,455 contra os votos dos Deputa
dos Gervásio Silva, Veda Crusius, Alceu Collares,
Murilo Zauith, Pauderney Avelino, Onyx Lorenzoni,
José Roberto Arruda, Enéas Carneiro e João Cam
pos (Relator: Deputado José Pimentel).

Tendo apensadas as PECs nOs 37/99, 179-A/99,
198/00,288/00,323/01,507/02,550/02.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

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)

W 76/03 (PODER EXECUTIVO) - Institui, na forma
do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação(art.
64, § 2° da Constituição Federal): 14/09/03.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

N° 2.639-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Sócio Cultu
ral e Desportiva de Dormentes - ACSCDD a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dormentes, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.732-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Radiodifusão
índio Condá Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.830-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Rádio Comunitária e
Cultural de Campo Grande - Recife - PE 
ARCAMG a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária na cidade de Recife, Estado de Pernam
buco.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.833-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Joaimense
Cultural de Rádio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Joaíma, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.839-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Alto Ta
quari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Estrela, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.840-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Itu
verava Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ituve
rava, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.851-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora de Limeira Uda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Limei
ra,Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.855-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraterni
dade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Araras, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.856-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova.a concessão outorgada à Rádio São Je-

rônimo Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.858-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Trairy
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.861-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Tupi AM
Uda., originariamente Rede Autonomista de Radio
difusão Uda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Osasco, Esta
do de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.867-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Blau
Nunes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Bárbara
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11·8~03

N° 2.868-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal
de Inhumas Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Inhumas,
Estado de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.870-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Curitiba
na de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Araucária, Estado do Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.871-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
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que outorga concessão à Rádio Itaí de Rio Claro que renova a permissão outorgada à Rádio Transa-
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora mérica de Recife Ltda. para explorar serviço de radi-
em onda média na cidade de lúna, Estado do Espíri- odifu8ão sonora em freqüência modulada, na cidade
to Santo. de Recife, Estado de Pernambuco
DECURSO:2a SESSÃO DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.872-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Som Ju
ventude Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ara
guaína, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.873-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Araucá
ria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.874-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Empresa de
Radiodifusão Cultura Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ituverava, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.875-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Bebe
douro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Bebedouro,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.876-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Araçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Araçatu
ba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.878-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

N° 2.879-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Grande
Picos Ltda para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Picos,
Estado do Piauí.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.880-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à TV e Rádio
Jornal do Commercio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.881-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio América
do Rio Grande do Sul Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.882-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colméia de Porto União Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Porto União, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.883-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Promissão Sociedade Limitada para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Promissão, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.885-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
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que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal A
Verdade ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São José,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.886~A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação .e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Tangará
de Marílía EM Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Marília, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.888-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Mineira
de Rádio e Tefevisão Ltda. para explorar serviço de
radiódifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Uberlâhdia, Estado de Minas Gerais.
DECUR$O:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.889-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que rehova apermissão outorgada à Sociedade Rá
dio Cultura Cacequiense Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.890-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
qu~ renova. a permissão outorgada à Rádio Cidade
Ternura Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
SOhora em freqüência modulada, na cidade de Tatui,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.891-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Socie
dade.Educadora Cariri Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
deCr;3.to, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIIVIASESSÃO: 11-8-03

N° 2.893~Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo~

gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Vale do Paraíba Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Barra
do Pirai, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.895-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Atlântida
FMde Santa Cruz do Sul Ltda.para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande
doSu\.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.896~A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que rehova a permissão outorgada à Rádio Itaipú de
Marília Ltda., originariamente Rádio Itaipú de Jaú
Ltda., para explorar. serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Jaú, Estado
de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.898~A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e. Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rá
dio Guarujá Ltda.· para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8~03

W 2.901-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação
Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Uni
versidade Federéll do Maranhão para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Luis, Estado do Maranhão.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.902-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
de Marília Ltda. para explorar, serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, na cidade de Marília,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃü
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ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.90S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Cul
tural e Educacional Santo Afonso - Rádio Educado
ra para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Coronel Fabriciano, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.906-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Club de
Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Palmas, Esta
do do Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.907-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora de Piracicaba Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pi
racicaba' Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.90S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Serrania a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Serrania, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.909-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Boa Nova a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaú de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.910-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Educacio-

nal e Cultural de Inaciolândia a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Inaciolân
dia, Estado do Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.911-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultu
ra de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.914-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do
Taquari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Coxim, Estado
do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.915-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que rencva a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colméia de Campo Mourão Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Campo Mourão, Estado do Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.918-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Carmo a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ituverava, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.920-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Nova
Registro Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Registro, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 2.921-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Paraíso FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Sebas
tião do Paraíso, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.923-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Lagoa
Dourada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pon
ta Grossa, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.924-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiofu
são Alto Rio Grande a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Piedade do Rio
Grande, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.925-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Tarumirinen
se de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitaria na cidade de Tarumirim, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.927-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pouso
Alto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Piracanjuba,
Estado de Goiás.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.935-A103 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nhá-Chica
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

comunitária na cidade de Baependi, Estado de Mi
nas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2,936-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Paraisense
de Radiodifusão, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Sebastião do
Paraíso, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.937-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Ação Social Comunitária de Capim
Branco - ASCOCAB a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Capim Branco,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.939-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores de Córre
go Fundo de Cima a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Córrego Fundo,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.940-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Movimento Comunitário
Com Rádio Local PratalFM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Prata,
Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.941-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Moradores de Umbuzeiro 
AMU, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Umbuzeiro, Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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W 2.947-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Santa
Luzia do Paruá a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Luzia do Paruá,
Estado do Maranhão.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.948-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Centro Cultural Nossa Senhora da
Assunção a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.972-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Multisom Rá
dio Princesa da Mata Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.976-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraibur
go Uda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Fraiburgo, Estado
de Santa Catarina.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.977-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Ma
ter Et Magistra de Londrina para explorar, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.982-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação e Rádio FM Comunitária
Tropical a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-

munitária na cidade de Votorantim, Estado de São
Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.983-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura de São José de Mipibu/RN a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São José de Mipibu, Estado do Rio Grande do
Norte.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.985-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação Pedro Soares Nutto para o
Desenvolvimento Comunitário de Caaporã 
FUNPSN a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Caaporã, Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.986-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão e
Conscientização Ecológica de Araguaína
ACODICE a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Araguaína, Estado de Tocan
tins.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.987-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação de Sapezal (MT) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sapezal,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.988-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos de Ponte dos
Carvalhos a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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N° 2.996-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão de Pedro Leopoldo/MG a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Le
opoldo, Estado de Minas Gerais,
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.00S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação
Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
lIicínea, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 28 SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.008-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComUnicação e .Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Moradores do Itama
rali a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade deUruburetama, Estado do Ceará.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIIVIA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.010-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos do Portal do
Alvoradallbirajuba-PE a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibirajuba, Estado
de Pernambuco.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.012"A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

N° 2.995-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Proteção e Assistên
ciaà Maternidade, à Infância e ao Meio Rural de
Santana do Matos - APAMI a exe~utar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santana
do Matos, Estado do .Rio Grande do Norte.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.989-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
do Cabo de Santo Agostinho - .Rádio Calheta - A
Difusão Cabense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.991-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação João Kennedy Gomes Ba
tistapara o Desenvolvimento Comunitário de Emas
- FJKGB a executar, pelo prazo de três anos, sem
diréito.de exclUSividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Emas, Estado da Paraíba.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.992-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ADESPRU - Associacão de Desen
volvimento Social, Ecol1õmico e Cult~ral de Pruden
tópolis a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito. de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de.Prudentópolis, Estado do Pa
raná.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.993-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária Alerta FM a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade,serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Caputira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.994-Af03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autorizá a Associação Comunitária da Imagem
e do Som de .RaulSoares a executar, pelo prazo de
trê::; al)os, sem direito.de exclusividade, serviço de
radiodifusão. c()munitária na cidade de Raul Soares,
Estado de Minas Gerais.

munitária na cidade de Cabo de Santo Agostinho, DECURSO: 28 SESSÃO
Estado de Pernambuco. ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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que autoriza a Associação Cultural e Beneficiente
Cristovam Chiaradia a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Senador Cortes,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.029-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Frequência Brasileira de
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Tanga
rá, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.030-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Panorama de Comu
nicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Itapejara
D'Oeste, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.037-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão e Cultura de Anaurilândia - MS a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.039-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Bairro
São José - ASCOBSJ a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São José da La
goa Tapada, Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.043-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Aiuruocana
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aiuruoca, Estado de Mi
nas Gerais.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.044-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Cultural,
Artística, Desportiva e de Comunicação Social Nova
Campina a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Campina, Estado de
São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.055-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Jake Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Alvorada D'Oeste,
Estado de Rondônia.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.056-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 Vilhena,
Estado de Rondônia.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.0GO-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Maria Targino
Pontes de Araújo, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de João Câma
ra, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.0G1-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Rádio e TV
Educativa de Juína, para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Juína ,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.0G3-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

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



W 3.099-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Rota do Sol Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Boa Vista da Apa
recida, Estado do Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.100-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Nascente Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Bertioga,
Estado de São Paülo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.102-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio da Vinci FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de
São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.103-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Carmo da Cachoei
ra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Carmo da
Cachoeira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.104-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à L.M. Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Borborema,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.092-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Exitus Sistema de Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Mine
iros doTietê,Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIIVIA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.095-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Proware 2000 Telecomuni
cação Sbm e Imagem Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade qe Serra Negra, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.087-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à TV Stúdios de Teófilo Oto
ni S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.089-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Leste Sul Telecomunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Capão Bonito,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.068-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à S. M. Comunicações Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Mantena, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36711

que outorga permissão à Fundação Cultura e Vida, N° 3.097-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre- gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
qüência modulada, com fins exclusivamente educa- que outorga permissão à L. M. Rádio e Televisão
tivos, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
Catarina. em freqüência modulada, na cidade de Catanduva,
DECURSO: 2a SESSÃO Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 DECURSO: 2

a
SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 3.105-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Serra da Esperança
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Candói,
Estado do Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.107-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Star Rádio e Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Águas de
Lindóia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.109-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural de Martinho Campos, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Martinho Campos, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.111-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Francisco Gur
gel Corrêa, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Barbalha, Estado
do Ceará.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.112-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Jalles Machado,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.113-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 Manuel,
Estado de São Paulo.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.114-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Mello e Bruno Comunica
ção e Participações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Agudos, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.115-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Nova Jacupiranga
Limitada. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Jacupi
ranga, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.117-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rede Elo de Comunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Mila
gres, Estado do Ceará.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.118-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Vale Verde Comunicações
e Serviços Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Itabirinha de Mantena, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.151-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a A Voz de Lagoa Santa - Associação
Comunitária Lagoa-Santense de Assistência Social
e Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa Santa, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.158-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ACCCI - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Igarapé a executar, pelo
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PROJETOS DE LEI

N° 4.168-C/01 (JOSÉ PRIANTE) - Dispõe sobre li
gação rodoviária no Plano Nacional de Viação, no
Baixo Tocantins, no Estado do Pará, e dá outras pro
vidências.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.660-8/01 (PODER EXECUTIVO) - Cria o Fun
do de Recuperação de Créditos e de Prevenção e
Combate às FraUdes contra a Previdência Social 
FUNPRE\/, e dá outras providências.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 6.425-A/02 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova re
dação ao caput e ao § 3° do art. 304 do Decreto-Lei
n° 3689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso Penal.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI:

N° 3.011/97 (SENADO FEDERAL) - Estabelece
medidas de proteção aos interesses brasileiros con
tra práticas discriminatórias adotadas por outros paí
ses.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 4.705/01 (LINCOLN PORTELA) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de as embalagens de refrigeran
tes conterem advertência sobre obesidade.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.328/01 (SENADO FEDERAL) - Inclui na Lei n°
8.406, de 09 de janeiro de 1992, artigo que estabe
lece a gratuidade da emissão de extratos bancários

N° 124-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Tropical Radiodifu
são Uda para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Macapá,
Estado do Amapá.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N°.79-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação .e .Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão ao GOVERNO DO ESTADO DE
PEANAMBUCOpara executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, no. Arquipélago de Fernando de Noro
nha, Estgl.do dePernambuco.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

I\JO 103-A/03(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
out()rga permissão à Fundação Fundesul, para exe
cutarserviçode radiodifusão sonora em freqüência
modulada, çom fins exclusivamente educativos na
cidade de Ml,.lcuri, Estado da Bahia. '

N° 3.159-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitáira dos. Rádios
Difusores e Movimento Popular de Rádio Comunitá
ria de Pedro Leopoldo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão. comunitária. na cidade de Pedro Leopoldo,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.188-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gIa, COfllunicação e.lnformática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Cultural de Roncador a executar, pelo
prazo de três .11nos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Roncador, Estado do Paraná.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

W 3.190-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Co01unicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Amigos do
Rádio de Juiz de Fora a executar, pelo prazo de três
anos,sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitári11na cidade de Juiz de Fora, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO: 2.a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

prazo de três anos, sem direito de exclusividade, DECURSO: 28 SESSÃO
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
Igarapé, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

lU



PROJETOS DE LEI:

W 1.641/96 (ARNALDO FARIA DE SÁ) -Dispõe
sobre programas de incentivo à demissão voluntá
ria, do ponto de vista tributario.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.732/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
responsabilidade de autor de ação de impugnação
de mandato temerária e de manifesta má fé.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 196/99 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei n°
8.852, de 4 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre
a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, §
1° da Constituição Federal, e dá outras providências.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 1.005/99 (GEDDEL VIEIRA LIMA) - Dispõe so
bre a criação do Sistema Nacional de Seguro Rural
- SNSR, dá outras providências.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.847/00 (WILSON SANTOS) - Altera o § 2° do
artigo 1° da Lei n° 8685, de 20 de julho de 1993.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.759/01 (SENADO FEDERAL) - Altera os arti
gos 18, 21 e 22 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dis
positivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo 111, Título VII, da Constituição
Federal, e dá outras providências'.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 23/91 (SENADO FEDERAL) - Regula a compe
tência para instituição do imposto sobre transmissão

N° 5.668/01 (LAURA CARNEIRO) - Dispõe sobre a
introdução de temas relacionados à responsabilida
de social das empresas e à cidadania corparativa
nos currículos de educação superior.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 6.300/02 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta a
profissão de treinador de goleiros de futebol e dá
outras providências.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 7.090/02 (JOSÉ PIMENTEL) - Institui o Dia Na
cional dos Profissionais de Compras.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 100/03 (BISMARCK MAIA) - Altera o Artigo 2°,
Parágrafo 4°, da Lei n° 10.264, de 16 de julho de
2001.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 164/03 (GASTÃO VIEIRA) - Acrescenta o artigo
52-A à Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 502/03 (JAMIL MURAD E OUTROS) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de prestação de serviços
de acondicionamento ou embalagem das compras
em estabelecimentos comerciais denominados su
permercados, hipermercados ou similares.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54, DO RI

W 5.429/01 (PAULO LIMA) - Acrescenta artigo à
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"Estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal". (E seu apensado: PL. 6.444/02, do Dep. Enio
Bacci).
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser- (SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
viço. APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
DECURSO: 2a SESSÃO ART. 144, DO RI)
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 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
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE



PROJETOS DE LEI:

N° 1.378/03 (LUIZ CARLOS HAULY) - Dispõe so
bre condições de aposentadoria do servidor público
e dá outras providênciÇl.s.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 1.476/03 (NICIAS RIBEIRO) - Dá nova redação
ao artigo 1° do Decreto n° 73.684, de 19 de fevereiro
de 1974.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
INDICAÇÕES:

N° 147/03 (ZELlNDA NOVAES) - Sugere ao Gover
nador do Estado da Bahia a inclusão do Campeona-

'to Baiano de Futebol do Interior no Programa de
Educação Tributária do Estado da Bahia - "Campa
nha Sua Nota É Um Show".
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

DE

N° 18/03 (ROSE DE FREITAS) - Dispõe sobre o
Fundo Regional da Cidadania - FUNCI, e dá outras
providências.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO
PREJUDICIALIDADE - 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

PROJETOS DE LEI:

W 2.010/99 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI na aquisição de automóveis por pessoas porta
doras de deficiência física.(E SEUS APENSADOS:
PLs nOs 1.890/96, do Dep. Lima Netto; 2.215/96, do
Dep. Jair Bolsonaro; 2.216/96, do Dep. Eurico Miran
da; 2.809/97, do Dep. Odelmo Leão; 3.811/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.882/97, do Dep. Fetter Júnior;
3.884/97, do Dep. Ricardo Gomyde; 3.908/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.918/97, do Dep. Tuga Angera
mi; 3.944/97, do Dep. Cunha Bueno; 4.019/97, do
Dep. Maluly Netto; 4.31 0/98, do Dep. Antonio Carlos
Pannunzio; 587/99, do Dep. Régis Cavalcante;
944/99, do Dep. Fernando Zuppo; 1.110/99, do Dep.
Dr. Hélio; 1.329/99, do Dep. Nelson Proença;
1.370/99, do Dep. Geraldo Magela; 2.317/00, do
Dep. Gonzaga Patriota; 2.470/00, do Dep. Eduardo
Barbosa; 2.873/00, do Dep. Luiz Antonio Freury;
2.934/00, do Dep. Fernando Gonçalves; 3.175/00,
do Dep. João Herrmann Neto; 3.716/00, do Dep.
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causa mortis e doação de quaisquer bens ou direi- José Carlos Coutinho; 4.836/01, do Dep. Geraldo
tos nas condições previstas no inciso 111 do § 1° do Magela; 5.346/01, do Dep. Jaques Wagner;
artigo 155 da Constituição Federal. 5.551/01, do Dep. Rubens Bueno; 5.687/01, do Dep.
DECURSO: 2a SESSÃO Norberto Teixeira; 5.751/01, do Dep. Jorge Tadeu
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 Mudalen; 6.010/01, do Dep.. Gilmar Machado;
2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU 6.118/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.351/02, do
ORÇAMENTÁRIA Dep. José Carlos Coutinho; 6.398/02, do Dep. Flávio

Arns; 6.401/02, do Dep. Rubens Bueno; .6.540/02,
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR: do Dep. Flávio Arns; 6.589/02, da Dep. Maria Lúcia;

6.781/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.820/02, do
N° 64/95 (COMISSÃO ESPECIAL - CPOLAGRI) - Dep. Márcio Fortes; 6.878/02, do Dep. Dr. Evilásio;
Altera a legislação tributária federal, institui o Fundo 6.883/02, do Dep. Nelson Meurer; 6.948/02, do Dep.
de Apoio à Agroindústria e à Fruticultura e Fundo de Marcelo Barbieri; 7.055/02, do Dep. Pinheiro Landim;
Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá outras 7.185/02, do Dep. Eni Voltolini; 134/03, do Dep. Ino-
providências.(E SEUS APENSADOS: PLs: 244/98, cêncio Oliveira; 474/03, do Senado Federal).
do Dep. Hugo Biehl; 28/99, do Dep. João Herrmann DECURSO: 2a SESSÃO
Neto). ' ~

DECURSO: 2a SESSÃO ULTIMA SESSAO: 11-8-03

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 N° 6.109/02 (PODER EXECUTIVO) - Acrescenta o
artigo 2°-A, na Lei 10.191, de 14 de fevereiro de
2001, que dispõe sobre a aquisição de produtos
para a implementação de ações de saúde no âmbtto
do Ministério da Saúde.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

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), as seguintes proposições:

m
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N° 692/03 (LUIZ ALBERTO) - Sugere ao Tribunal 10:50 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
de Justiça do Estado da Bahia a extinção das Varas 11 :15 DURVAL ORLATO (PT - SP)
Distritais da Comarca da Capital. 11 :40 JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
DECURSO: 2a SESSÃO 12:05 MANINHA (PT - DF)
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter- 12:55 TELMA DE SOUZA (PT - SP)
mos do artigo 35, § 2°, do RI. 13:20 ELlSEU RESENDE (PFL - MG)

REQUERIMENTOS DE CPI:

N° 17/03 (MAURíCIO RABELO) - Requer a instala
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a investigar a violência contra a mulher e a vio
lência doméstica.
DECU'RSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 20/03 (VANESSA GRAZZIOTIN) - Requer a insta
uração de Comissão Parlamentar de Inquérito para in
vestigar evidências de irregularidades nas importa
ções de insumos de linha humana pela indústria far
macêutica no Brasil, desde 1995, bem como seu con
trole administrativo e a aplicação da legislação sobre
os preços de transferência a partir de 1997.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 21/03 (LUCIANO ZICA) - Requer a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
de apurar denúncias de irregularidades no uso e na
fiscalização dos terrenos utilizados como depósitos
de resíduos perigosos sólidos, líquidos e gasosos e
o risco ao meio ambiente e a saúde humana causa
do por este tipo de disposição final destes produtos.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 23/03 (FÉLIX MENDONÇA) - Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de investigar o abusivo e desordenado comér
cio dos insumos para a construção civil, com ênfase
para o segmento do cimento.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

ORADORES SORTEADOS PARA0 GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

Dia 7, 58 -feira

15:00 SUELY CAMPOS (PP - RR)
15:25 ZÉ GERALDO (PT - PA)

Dia 8, 68 -feira

10:00 GERALDO THADEU (PPS - MG)
10:25 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)

Dia 11, 28 -feira

15:00 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
15:25 JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
15:50 SANDRO MABEL (PL - GO)
16:15 BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
16:40 MENDONÇA PRADO (PFL - SE)
17:05 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
17:30 MAURO PASSOS (PT - SC)
17:55 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
18:20 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

Dia 12, 38 -feira

15:00 DELEY (PV - RJ)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)

Dia 13, 48 -feira

15:00 CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)

Dia 14, 58 -feira

15:00 ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
15:25 PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

Dia 15, 68 -feira

10:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
10:25 EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
10:50 VIGNATIl (PT - SC)
11:15 GUILHERME MENEZES (PT - BA)
11 :40 MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
12:05 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
12:30 VICENTE CASCIONE (PTB - SP)
12:55 HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
13:20 MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)

Dia 18, 28 -feira

15:00 CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
15:25 AROLDO CEDRAZ (PFL - BA)
15:50 ÁTILA LINS (PPS - AM)
16:15 THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
16:40 ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP)
17:05 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
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17:30 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
17:55 ALBERTO GOLOMAN (PSDB - SP)
18:20 MARCOS DE JESUS (PL - PE)

Dia 19, aa-feira

15:00 MARIA HELENA (PMDB - RR)15:25 DH.
BENEDITO DIAS (PP - AP)

Dia 20, 4a-feira

15:00 SILAS CÂMARA (PTB - AM)
15:25 JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)

Dia 21, 5a-feira

15:00 WALTER FELDMAN (PSDB ~ SP)
15:25 CASARA (PSDB - RO)

Dia 22, 6a-feira

10:00 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
10:25 VIC PIRES FRANCO (PFL - PA)
10:50 JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
11 :15 PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
11:40 ODAIR (PT - MG)
12:05 LUIZA ERUNDINA (PSB - SP)
12:30 PAULO ROCHA (PT - PA)
12:55 JANDIRA FEGHAU (PCdoS - RJ)
13:20 CARLOS MOTA (PL - MG)

Dia 25, 2a-feira

15:00 ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
15:25 NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA)
15:50 PASTOR FRANKEMSERGEN (PTS - RR)
16:15 VICENTINHO (PT - SP)
16:40 ABELARDO LUPION (PFL - PR)
17:05 RUBINELLI (PT - SP)
17:30 WASNY DE ROURE (PT - DF)
17:55 BERNARDO ARISTON (PSB - RJ)
18:20 NEYDE APARECIDA (PT - GO)

Dia 26, aa-feira

15:00 ZÉ LIMA (PP - PA)
15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)

Dia 27, 4a-feira

15:00 ZONTA (PP - SG)
15:25 DARCíSIO PERONDI (PMDS - RS)

Dia 28, 5a-feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
15:25 OSVALDO COELHO (PFL - PE)

Dia 29, 6a-feira

11:15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
11 :40 ANN PONTES (PMDB - PA)
12:05 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)12:30 CARLOS
ABICALlL (PT - MT)
12:55 WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
13:20 MILTON CARDIAS (PTB - RS)

ORDEM 00 DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A -Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 119/03 Do Sr. Welinton Fagun
des - que'''requer à Comissão de Agricultura e Polí
tica Rural a articulação de um acordo de coopera
ção entre esta Comissão, o Fórum de Secretários
Estaduais de Agricultura e o Ministério de Agricultu
ra, Pecuária e Abastecimento."
REQUERIMENTO N° 120/03 Do Sr. Silas Brasileiro
- que "solicita audiência pública com o Secretário de
Defesa Agropecuária, Secretário de Política Agrícola
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento - MAPA e como ex-Secretário de Defesa
Agropecuária."
REQUERIMENTO N° 121/03 Dos Srs. Renato Casa
grande e Iriny Lopes - que "requer convocação de
Seminário no Espírito Santo, para esclarecimentos
sobre a questão da produção e comercialização de
produtos transgênicos."
REQUERIMENTO N° 122/03 Do Sr. Leonardo Vilela
- que "solicita seja aprovada Moção contra a pro
posta de elevação da alíquota da Tarifa Externa Co
mum (TEG) do Ivermectin, classificado na NCM
2932.99.21, estudo no Departamento de Negocia
ções Internacionais (DEINT/SECEX/MDIC), confor
me dispõe a circular n° 29/03."
REQUERIMENTO N° 123/03 Do Sr. Roberto Pessoa
- que "solicita a realização de Seminário para ho
menagear a Embrapa pelos seus trinta anos de cria
ção:'
8 - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:
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PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 118/03
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC 11/2003) - que "aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Polônia sobre
Cooperação no Campo da Veterinária, celebrado em
9 de abril de 2002, em Foz do Iguaçu:'
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 301/02 
do Sr. Orlando Desconsi - que "institui a modalidade
de Crédito Fundiário e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Nelson Marquezelli e
lonta, em 09/04/2003
Os Deputados Nelson Marquezelli e lonta apresen
taram votos em separado
PROJETO DE LEI N° 5.633/01 - do Sr. Sérgio Car
valho - que "dispõe sobre a legitimação de posse de
terras devolutas e dá outras providências." (Apensa
do: PL 6190/2002)
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
6190/2002, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado João Grandão, em 25/06/2003
C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 623/99 - do Sr. Ricardo Izar 
que "dispõe sobre a conservação e o uso sustentá
vel das florestas e demais formas de vegetação na
tura� brasileiras."
RELATOR: Deputado B. SÁ
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2001
CME, da EMC 2/2001 CME, da EMC 3/2001 CME,
da EMC 4/2003 CAPR, da EMC 5/2003 CAPR, e da
EMC 6/2003 CAPR, apensados, e pela rejeição da
EMC 1/2003 CAPR, da EMC 2/2003 CAPR, da EMC
3/2003 CAPR, e da EMC 7/2003 CAPR, apensadas.
Vista conjunta aos Deputados Abelardo Lupion, Ce
zar Silvestri, João Grandão e lonta, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 2.096/99 - do Sr. Feu Rosa 
que "cria o Programa Nacional de Mineralização dos
Solos e dá outras providências."RELATOR: Deputa
do FRANCISCO TURRA PARECER: pela aprova-

ção, com emenda. Vista ao Deputado Orlando Des
consi, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 5.310/01 - do Sr. Nilson Mou
rão - que "altera a Lei 8629, de 25 de fevereiro de
1993, dispondo sobre remembramento de áreas."
RELATOR: Deputado AUGUSTO
NARDESPARECER: pela rejeição. Vista ao Deputa
do João Grandão, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 60/03 - do Sr. Wilson Santos
- que "cria o Programa Nacional de Reservas para a
Preservação Ambiental e dá outras providências."
(Apensado: PL 144/2003) RELATOR: Deputado
EDSON DUARTE PARECER: pela rejeição deste, e
do PL 144/2003, apensado. Vista conjunta aos De
putados Abelardo Lupion, Cezar Silvestri e lonta,
em 25/06/2003

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 70/03 - do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "dispõe sobre a adição de ácido fólico
na farinha de trigo e na farinha de milho." RELATOR:
Deputado NELSON MARQUElELLI

PROJETO DE LEI N° 1.089/03 - do Sr. Benedito de
Lira - que "altera dispositivos do Decreto-Lei n° 467,
de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medica
mento genérico para uso veterinário, dispõe sobre a
utilização de nomes genéricos em produtos farma
cêuticos de uso veterinário e dá outras providênci
as." RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETIO

PROJETO DE LEI N° 1.159/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "cria o Programa de Financiamento da
Casa Própria Rural e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI

PROJETO DE LEI N° 1.319/03 - do Sr. João Gran
dão e outros - que "acrescenta dispositivos à Lei n.O
8.287, de 20 de dezembro de 1991, para estender o
benefício do seguro-desemprego aos agricultores
familiares do Semi-Árido Nordestino e do Vale do
Jequitinhonha, nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES

PROJETO DE LEI N° 1.328/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a aquisição do gado para corte e
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RELATOR: Deputado Jeferson Perez, para expor sobre a implantação do
Fundo de Desenvolvimento do Norte."

dá outras providências."
LEANDRO VILELA

PROJETO DE LEI N° 1.435/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera a redação do art. 3° da Lei n°
10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que "acresce e
altera dispositivo da Lei n° 8.929, de 22 de agosto
de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e
dá outras providências"." RELATORA: Deputada
KÁTIAABREU

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 176/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá
outras providências."RELATOR: Deputado
FRANCISCO TURRA
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEW 1.122/03 - do Sr. Ricardo Izar
que "altera displ N° 1.015/03 - do Sr. Ricardo Izar
que "altera a Lei n° 4.771, de_15 de sete!TIbro de
1965." RELATOR: Deputado JOAO GRANDAO

PROJETO DE LEI altera o dispositivo da Lei nO
8.427, de 2Tde maio de 1992, que dispõe sobre a
concessão de subvenção econômica nas operações
de crédito rural." RELATOR: Deputado ZONTA
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 06-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.008/01 - do Sr. Agnaldo Mu
niz - que "determina a proibição da importação de
leite e seus derivados." (Apensado: PL 7296/2002)
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenário 15 do Anexo 11 HORÁRIO: 11h
REUNIÃO ORDINÁRIA

Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 80/03 Do Sr. Humberto Michi
les - que "requer seja convidado o Exmo. Senador

REQUERIMENTO N° 82/03 Da Sra. Perpétua Almei
da - que "requer a aprovação do calendário de ativi
dades em anexo, da Subcomissão de Assuntos Indí
genas, para estudar ações relacionadas aos Povos
Indígenas na Amazônia Brasileira."

REQUERIMENTO N° 83/03 Dos Srs. Dr. Rodolfo Pe
reira e Luciano Leitoa - que "requerem que sejam
convidados os limos. Srs. Membros da Academia
Brasileira de Letras Agrárias - ABLA, para, em au
diência pública, prestarem esclarecimento e dilvul
gação do Congresso Internacional de Direito Ama
zônico:'

REQUERIMENTO N° 84/03 Da Sra. Ann Pontes
que "requer Audiência Pública convidando o Sr.
LÚCIO FLÁVIO PINTO, Consultor da Comissão
Mundial de Barragens, para debater sobre as ques
tões e políticas energéticas na Amazônia."

REQUERIMENTO N° 85/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves e da Sra. Janete Capiberibe - que "solicita in
formações dos Senhores Ministros da Justiça e da
Saúde, sobre a situação dos Postos Indígenas do
Píndaré, Turi, Gurupi, Carú e outros, no Estado do
Maranhão, em virtude de denúncias de total falta de
assistência médica prestada aos povos indígenas,
por parte da empresa vencedora de concorrência
para prestar esses serviços médicos:'

REQUERIMENTO N° 86/03 Dos Srs. Carlos Souza
e Henrique Afonso - que "solicitam a realização de
seminário, no período de 3 a 4 de setembro de
2003, para discutir as ameaças de diferentes nature
zas à soberania brasileira na Amazônia, contem
plando a questão territorial, o cenário internacional e
todas as formas de biopirataria: subtração de espé
cimes da fauna e flora e utilização dos princípios ati
vos encontrados nos mesmos, patentes ilegais so
bre produtos da região, tráfico de animais silvestres,
apropriação do conhecimento tradicional e outros ilí
citos, com a entrega formal de indicação ao Poder
Executivo contendo as recomendações deste fórúm,
objetivando subsidiar a posição do Brasil nas nego
ciações da 5a Conferência Ministerial da Organiza
ção Múndial do Comércio."

REQUERIMENTO N° 87/03 Da Sra. Ann Pontes 
que "solicita que sejam convidados o Superinten
dente da AHITAR, Sr. JOSENIR NASCIMENTO; o
Superintendente da AIMOR, Sr. MICHEL DIB
THACH; o Secretário de Transportes Aquaviários do
Ministério dos Transportes, Sr. JOSE ALEX
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BOTELHO DE OLIVA e o Diretor de Infra - estrutura
Aquaviária do DENIT Sr. WASHINGTON LIMA DE
CARVALHO, para exporem a política govenamental
para as hidrovias da Amazônia."

REQUERIMENTO N° 88/03 Das Sras. Vanessa
Grazziotin e Perpétua Almeida - que "solicitam des
ta Comissão, apoio às ações relativas à luta pela le
gitimidade dos direitos dos ex-soldados da borracha,
desenvolvidas nesta Casa."

REQUERIMENTO N° 89/03 Das Sras. Vanessa
Grazziotin e Perpétua Almeida - que "solicitam que
sejam convidados representantes dos Ministérios da
Defesa e da Previdência e Assistência Social e dos
Sindicatos dos Seringueiros do Amazonas e Acre,
para que possam debater sobre a PEC na 556/02,
que determina os mesmos direitos dos ex-comba
tentes de guerra, para os ex-soldados da borracha."
B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 962/03 - do Senado Federal 
que "autoriza a criação de Distrito Agropecuário no
Município de Rorainópolis, no Estado de Roraima, e
dá outras providências:'RELATOR: Deputado
ALCESTE ALMEIDA PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 963/03 - do Senado Federal
que "autoriza a criação de Distrito Agropecuário no
Município de Bonfim, no Estado de Roraima, e dá
outras providências:' RELATORA: Deputada MARIA
HELENA PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 965/03 - do Senado Federal 
que "autoriza a criação de Distrito Agropecuário no
Município de Mucajaí, no Estado de Roraima, e dá
outras providências:'RELATOR: Deputado CARLOS
SOUZA PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22/03 - do
Sr. Vander Loubet - que "dá nova redação ao art. 45
da Lei Complementar n ° 31, de 11 de outubro de
1977."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Anivaldo Vale, em 11/06/2003
C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.776/00 - do Sr. Confúcio
Moura - que "altera os limites da Floresta Nacional
do Bom Futuro, no Estado de Rondônia."

RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: pela aprovação.

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 Legar'
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKEMBERGEN

PARECER: pela rejeição.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A-

Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 70/03 Do Sr. José Carlos Ara
újo - que "solicita sejam convidados os Senhores
Ministros de Estado das Comunicações e o Presi
dente da ANATEL a comparecer a esta Comissão,
para prestar esclarecimentos sobre o reajuste das
tarifas de telefonia fixa, anunciado no último dia 28
de junho."

REQUERIMENTO N° 71/03 Do Sr. Mário Assad Jú
nior - que "solicita que seja convidado para audiên
cia pública o Presidente da ANATEL."

REQUERIMENTO N° 72/03 Do Sr. Dr. Hélio - que
"solicita seja convidado o Sr. Luiz Guilherme
Schymura - Presidente da ANATEL - para compare
cer a esta Comissão para discorrer a respeito do au
mento das tarifas de telefonia fixa."

REQUERIMENTO N° 73/03 Do Sr. Jamil Murad 
que "requer que esta Comissão adote as providênci
as necessárias para a realização de seminário inter
nacional sobre políticas de Ciência e Tecnologia sob
a perspectiva parlamentar."

REQUERIMENTO N° 74/03 Do Sr. Nelson Proença
- que "solicita sejam convidados os representantes
e pesquisadores do setor de Energia Eólica para,
em reunião de Audiência Pública, discutir nesta Co
missão o desenvolvimento de pesquisas na área."
B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N° 874/94 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
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ato constante do Decreto de 18 de outubro de 1994,
que "R~nova a concessão outorgada à Sociedade
Rádio Atalaia de Londrina Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Londrina, Estado do Paraná""
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N°1 .225/94 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o ato constante da Portaria n° 1.085, de 6 de de
zembro de 1994, que "Renova a permissão outorga
da à Rádio Guaniá Ltda., atualmente denominada
Província FM Stereo SA, para explorar, sem direito
deexclusivida~e, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Belém, Estado
do Pará''''
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 235/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 14 de fevereiro de 1997,
que "Renova a concessão da Rádio Difusora de São
Mateus Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Mateus,
Estaqo do Espírito Santo"."
ELArOR: Deputado JOÃO BATISTA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 263/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 2.088, de 16 de dezembro
de 10/96, que rénovaa permissão outorgada à Rádio
Uni~o daFranca Ltda., para explorar, sem direito de
excl~sivjdade,~erviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Franca, Estado
de S~o Paulo:'
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 265/97 - do Poder Executivo - que
"subrneteà apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 2.087, de 16 de dezembro
de 1!;J96, que renova a permissão outorgada à Rádio
Brasil Novo Ltda., para explorar, sem direito de ex
Clusiyidade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na· cidade de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo."
RELp,TOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 507/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 55, de 4 de fevereiro de
1997, que renova a permissão outorgada à Rádio
Rio Grande Ltda., para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOÃO BATISTA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 561/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 13 de maio de 1997, que
"Renova a concessão da Rádio Sociedade Oeste
Catarinense Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Chape
cá, Estado de Santa Catarina"."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovção.

MENSAGEM N° 629/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação doCongresso Nacional o ato
constante do Decreto de 26 de maio de 1997, que
"Renova a concessão da Rádio Panorama Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mandirituba, Estado do
Paraná"."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 1.319/97 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 441, de 11 de setem
bro de 1997, que renova a permissão outorgada à
Rádio Transamérica da Bahia Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüêhcia modulada, na cidade de Sal
vador, Estado da Bahia:'
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 1.079/98 - do Poder Executivo 
que "SUbmete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 27 de agosto de
1998, que "Renova a concessão da Rádio Piratinin
ga de Jaú Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Jaú, Esta
do de São Paulo","
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado João Batista, em 25-6-2003
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MENSAGEM W 504/99 - do Poder Executivo - que TVR N° 288/00 - do Poder Executivo ~ (MSC
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 1358/2000) - que "submete à apreciação do Con-
constante da Portaria na 228, de 17 de novembro de gresso Nacional o ato constante do Decreto de 15
1998, que renova a permissão outorgada à Rádio de setembro de 2000, que renova a concessão da
Vanguarda do Vale do Aço Ltda., para explorar, sem Fundação Evangélica Boas Novas, originariamente
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so- Rádio e Televisão Guajará Ltda, para explorar, pelo
nora em freqüência modulada, na cidade de Ipatin- prazo de dez anos, a partir de 18 de novembro de
ga, Estado de Minas Gerais." 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS difusão sonora em onda média, na cidade de Belém,

Estado do Pará:'
PARECER: pela aprovação.

RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA
MENSAGEM N° 617/00 - do Poder Executivo - que PARECER: pela aprovação.
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria na 53, de 2 de março de 2000, TVR N° 303/00 - do Poder Executivo - (MSC

1361/2000) - que "submete à apreciação do Con-
que renova a permissão outorgada à Rádio Pérola gresso Nacional o ato constante da Portaria na 305,
FM Ltda., para explorar, sem direito de exclusivida- de 5 de julho de 2000, que autoriza o Grupo de Apo-
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüencia io ao Meio Ambiente - "GAMA" a executar, pelo pra-
modulada, na cidade de Bragança, Estado do Pará." zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi-
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL ço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto
PARECER: pela aprovação. Paraíso de Goiás, Estado de Goiás."

TVR N° 21/00 - do Poder Executivo - (MSC RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
816/2000) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovação.

gresso Nacional o ato constante do Decreto de 23 TVR N° 312/00 - do Poder Executivo - que "subme-
de maio de 2000, que renova a concessão da Bauru te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
Rádio Clube Ltda, a partir de 1° de novembro de tante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que
1993, para explorar serviços de radiodifusão, na ci- renova a concessão da Sociedade Mineira de Radi-
dade de Bauru, Estado de São Paulo:' odifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA anos, a partir de 10 de novembro de 1993, sem direi-
PARECER: pela aprovação. to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora

em onda média, na cidade de Juiz de Fora, Estado
TVR N° 73/00 - do Poder Executivo - (MSC de Minas Gerais."
832/2000) - que "submete à apreciação do Con- RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 161, PARECER: pela aprovação.
de 12 de maio de 2000, que autoriza a Associação
Comunitária Boas Novas a executar, pelo prazo de TVR W 409/00 - do Poder Executivo - (MSC
três anos, sem direito de exclusividade, serviços de 1503/2000) - que "submete à apreciação do Con-
radiodifusão comunitária, na cidade de Goiana, gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
Estado de Pernambuco." de outubro de 2000, que renova a concessão da

Fundação Espírita André Luiz, outorgada originaria-
RELATOR: Deputado TAKAYAMA mente à Rádio Clube de Sorocaba Ltda., para explo-
PARECER: pela aprovação. rar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de novem-
TVR N° 147/00 - do Poder Executivo - (MSC bro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço
1068/2000) - que "submete à apreciação do Con- de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 Sorocaba, Estado de São Paulo."
de julho de 2000, que renova concessão ao Sistema RELATOR: Deputado LUIZ COUTO
Sul Matogrossense de Radiodifusão Ltda., para ex- PARECER: pela aprovação.
piorar serviços de radiodifusão, a partir de 10 de ju- TVR N° 410/00 - do Poder Executivo - (MSC
nho de 1993, na cidade de Ponta Porã, Estado do 1503/2000) - que "submete à apreciação do Con-
Mato Grosso do Sul." gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA de outubro de 2000, que renova a concessão da
PARECER: pela aprovação. Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rá-
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RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 629/00 - do Poder Executivo - (MSC
1963/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 691,
de 14 de novembro de 2000, que renova a permis
são outorgada à Rádio Studio 1 FM Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 16 de se
tembro de 1998, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Mirassol, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 809/01 - do Poder Executivo - (MSC
565/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 218,
de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associação
São João Batista a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Visconde do Rio
Branco, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 851/01 - do Poder Executivo - (MSC
626/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que "Renova concessão à Rádio
Sociedade Cruz de Malta Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lauro Muller, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE

dio e TV Educativas, para explorar, pelo prazo de PARECER: pela aprovação.
dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so- TVR N° 951/01 - do Poder Executivo - (MSC
nora em onda curta na cidade de São Paulo, Estado 732/2001) - que "submete à apreciação do Con-
de São Paulo." gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 99,

de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associa-
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA ção Comunitária dos Moradores da Cidade de Aroei-
PARECER: pela aprovação. ras a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
TVR N° 482/00 - do Poder Executivo - (MSC de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
1669/2000) - que "submete à apreciação do Con- ria na cidade de Aroeiras, Estado da Paraíba."
gresso Nacional o ato constante da Portaria 536, de RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
14 de setembro de 2000, que renova a permissão PARECER: pela aprovação.
outorgada à Fundação Rádio Educativa Promove, Vista ao Deputado Luiz Couto, em 21/05/2003
originariamente Fundação Rádio Educativa São Se-
bastião, para explorar, por dez anos, a partir de 7 de TVR N° 1.073/01 - do Poder Executivo - (MSC
outubro de 1992, sem direito de exclusividade, servi- 943/2001) - que "submete à apreciação do Con-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 535,
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gera- de14 de setembro de. 2000, que renova permissão
is:' à Empresa SF de Radiodifusão Ltda., para explorar,

a partir de 5 de dezembro de 1993, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci
dade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.210/01 - do Poder Executivo - (MSC
1025/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato contante da Portaria numero
387, de 18 de julho de 2001, que renova a permis
são outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda., origina
riamente SA Rádio Verdes Mares, para explorar,
por dez anos, sem direito de exlcusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequencia modulada, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.282/01 - do Poder Executivo - (MSC
1076/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 280,
de 16 de maio de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária, Cultural e de Promoção Social Ludwig
Zanki a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.498/01 - do Poder Executivo - (MSC
1403/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de dezembro de 2001, que renova concessão da
Rádio Cabiúna Ltda., para explorar serviços de radi-



36724 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

odifusão, na cidade de Bandeirantes, Estado do Pa- Rádio Emissoras Ltda., para explorar servço de radi-
rémá:' odifusão sonora em onda média, na cidade de São
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS Roque, Estado de São Paulo."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO

TVR N° 1.657/02 - do Poder Executivo _ (MSC PARECER: pela aprovação.

95/2002) - que "submete à apreciação do Congres- TVR N° 1.893/02 - do Poder Executivo - (MSC
so Nacional o ato constante do Decreto de 1° de fe- 268/2002) - que "submete à apreciação do Con-
vereiro de 2002, que renova concessão e autoriza- gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
ção à Televisão Goyá Ltda., para explorar serviço de de abril de 2002, que renova concessão da Rádio
sons e imagens, na cidade de Goiânia, Estado de Princesa de Monte Azul Ltda., para explorar serviço
Goiás." de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA de Monte ·Azul Paulista, Estado de São Paulo."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO

TVR N° 1.728/02 - do Poder Executivo _ (MSC PARECER: pela aprovação.

155/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 1.901/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 813,270/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de 21 de dezembro de 2001, que autoriza a Associ- gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 213,
ação de Radiodifusão Comunitária de Capivari de de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associa-
Baixo, para executar, pelo prazo de três anos, sem ção Comunitária de Desenvolvimento Social do Mu-
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co- nicípio de Alagoa Nova a executar, pelo prazo de
munitária, na cidade de Capivari de Baixo, Estado três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
de Santa Catarina." radiodifusão comunitária, na cidade de Alagoa
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA Nova, Estado da Paraíba."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA

TVR N° 1.849/02 - do Poder Executivo _ (MSC PARECER: pela aprovação.

256/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 1.903/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 132, 270/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de 5 de fevereiro de 2002, que outorga permissão à gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 223,
Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Se- de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associa-
nhora da Conceição, para executar, pelo prazo de ção Comunitária de Habitação Novo Lar a executar,
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida-
radiodifusão sonora em frequência modulada, com de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
fins exclusivamente educativos, na cidade de Mua- de Alfenas, Estado de Minas Gerais."
ná, Estado do Pará." RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. TVR N0 1.936/02 - do Poder Executivo - (MSC

TVR N° 1.870/02 - do Poder Executivo - (MSC 274/2002) - que "submete à apreciação do Con-
268/2002) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 224,
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1° de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Rádio
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio Comunitária FM "Morada do Vento" de Joaquim Tá-
Vale Aprazível Ltda., para explorar serviço de radio- vora a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
difusão sonora em onda média, na cidade de Jagua- de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
quara, Estado da Bahia:' ria na cidade de Joaquim Távora, Estado do Para-
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO ná."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

TVR N° 1.883/02 - do Poder Executivo _ (MSC PARECER: pela aprovação.
268/2002) - que "submete à apreciação do Con- TVR N° 2.000/02 - do Poder Executivo - (MSC
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1° 285/2002) - que "submete à apreciação do Con-
de abril de 2002, que renova concessão da L & C gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 243,

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



RELATOR: Deputado CORAUCISOBRINHO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.459/02 - do Poder Executivo - (MSC
605/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 742, de
10de maio de 2002, que renova a permissão outor
gada à Rádio FM 95 Stéreo Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de União da Vitória, Estado do
Paraná."
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.468/02 - do Poder Executivo - (MSC
608/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio
Alvorada do Sul Ltda., para explorar, pelo prazo de

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36725

de 10 de março de 2002, que renova a permissão TVR N° 2.361/02 - do Poder Executivo - (MSC
outorgada à Rede Triunfo de Comunicações Ltda., 456/2002) - que "submete à apreciação do Con-
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito gresso Nacional o ato constante da Portaria 570, de
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 16 de abril de 2002, que autoriza a Associação dos
frequência modulada, na cidade de Itamarajú, Esta- Moradores de São Mamede - PB (AMSAM) a exe-
do da Bahia." cutar, pelo prazo de três anos, .sem direito de exclu-
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA sividade, serviço de radiodifusão comunitária, na ci-
PARECER: pela aprovação. dade de SãoMamede, Estado daParaíba."

TVR N° 2.140/02 - do Poder Executivo _ (MSC RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM
340/2002) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovação.
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 24 Vista ao Deputado Luiz Couto, em 18/06/2003
de abril de 2002, que renova concessão da Rádio TVR N° ·2.362702 - do Poder Executivo - (MSC
Macambira Ltda. para explorar, pelo. prazo de dez 456/2002) - que "submete à apreciação do Con-
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- gresso Nacional o ato constante da Portaria 571, de
difusão sonora em onda média, na cidade de Ipuei- 16 de abril de 2002, que autoriza a Sociedade Ami-
ras, Estado do Ceará." ga Pró Deficientes Carentes a executar, pelo prazo
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS de. três anos, sem. direito de exclusividade, serviço
PARECER: pela aprovação. de radiodifusão comunitária, na cidade de Ribeirão

Preto, Estado de São Paúlo."
TVR N° 2.179/02 - do Poder Executivo - (MSC
352/2002) - que "submete à apreciação do Con- RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 305, PARECER: pela aprovação.
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à Vistaconjunta aos Deputados Bispo Wanderval, Ma-
Paraíba TVlFM Ltda., para explorar, pelo prazo de riângela Duarte e Silas Câmara, em 18/06/2003
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de TVR N° 20457/02 - do Poder Executivo - (MSC
radiodifusãosonora em frequência modulada, na ci- 605/2002) - que "submete. à apreciação do Con-
dadede Trindade, Estadode Pernambuco." gres~oNacionaloatoGonstante da Portaria 636, de
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO 26.de abril de .2902, que renova a permissão outor-
PARECER: pela aprovação. i gada àHádio Tabajara .~M Ltda., para explorar, pelo
TVR N° 2.329/02 - do Poder Executivo- (MSC prazo de dez ~nos, sem direito de exclusividade,
448/2002) - que "submete à apreciação do Con- serviçode radiodifusão sonora em frequência modu-

. .. lada, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catari-gresso Nacional o ato constante da Portaria na 264, na!'
de }9de março de 2002, que renova a permissão
outorgada à Rádio Centro Minas FM Ltda., para ex
plorar, peloprazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada na cidade de Curvelo, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.335/02 - do Poder Executivo - (MSC
448/2002) - .•• que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na 438,
de 22 de março de 2002, que renova a permissão
outorgada à $ociedade Rádio Peperi Ltda., para ex
plora~, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, servi9(). de radiodifusão sonora em fre
qu~ncia modulada.na cidade de São Miguel do Oes
te,· Estado de.Santa Catarina."
RELATOR: DepUtado JOSÉ CARLOS MARTINEZ
PARECER: pela aprovação.



RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados João Batista e Ma
riângela Duarte, em 25/06/2003

TVR N° 2.517/02 - do Poder Executivo - (MSC
634/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 644, de
26 de abril de 2002, que autoriza a Associação Co
munitária Educacional, Cultural e Beneficente Ma
nancial a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Presidente Prudente, Esta
do de São Paulo:'
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados João Batista e Ma
riângela Duarte, em 25/06/2003

TVR N° 2.652/02 - do Poder Executivo - (MSC
667/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio
Rebouças, Estado do Paraná." Entre Rios Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
PARECER: pela aprovação. difusão sonora em onda média, na cidade de Palmi-

tos, Estado de Santa Catarina."
TVR N° 2.472/02 - do Poder Executivo - (MSC
608/2002) - que "submete à apreciação do Con- RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27 PARECER: pela aprovação.
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 25/06/2003

Voz do Sudoeste Ltda., para explorar, pelo prazo de TVR N° 2.487/02 - do Poder Executivo - (MSC
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 608/2002) - que "submete à apreciação do Con-
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
Coronel Vivida, Estado do Paraná." de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES Porto Feliz Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
PARECER: pela aprovação. anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

TVR N° 2.479/02 - do Poder Executivo _ (MSC difusão sonora em onda média, na cidade de Mon-
608/2002) - que "submete à apreciação do Con- daí, Estado de Santa Catarina."
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27 RELATOR: Deputado NILSON PINTO
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio PARECER: pela aprovação.
Barriga Verde Capinzal Ltda., para explorar, pelo Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 25/06/2003

prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, TVR N° 2.497/02 - do Poder Executivo - (MSC
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 607/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina." gresso Nacional o ato constante da Portaria 668, de
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO 30 de abril de 2002, que renova a permissão outor-
PARECER: pela aprovação. gada à Rádio Itaipu de Marília Ltda., para explorar,
Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 25-6-2003 pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-

TVR N° 2.480/02 - do Poder Executivo - (MSC de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
608/2002) - que "submete à apreciação do Con- modulada, na cidade de Marília, Estado de São Pa-

u�o."gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio
Caibi Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Caibi, Estado
de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 25/06/2003

TVR N° 2.482/02 - do Poder Executivo - (MSC
608/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio
Cidade Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.484/02 - do Poder Executivo - (MSC
608/2002) - que "submete à apreciação do Con-
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1209, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão
ao SINCO - Sistema Nacional de Comunicação
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em frequência modulada, na cidade de Coelho
Neto, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Vieira Reis, em 25-6-2003

TVR N° 2.856/02 - do Poder Executivo - (MSC
770/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1577, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são a Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Urussan
ga, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Ade
lor Vieira, em 25-6-2003

TVR N° 2.901/02 -do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1448, de 02 de agosto de 2002, que autoriza ao
Instituto Cultural Ipiranga a executar, pelo prazo e
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ipiranga,
Estado do Paraná:'
RELATOR: Deputado JORGE BlTIAR
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Vieira Reis, em 25-6-2003

TVR N° 3.062/02 - do Poder Executivo - (MSC
877/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1890, de 18 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade deTenório, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 18-6-2003

TVR N° 3.248/02 - do Poder Executivo - (MSC
1155/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 2021,
de 08 de outubro de 2002, que renova a permissão
outorgada à Rádio FM do Sudoeste Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-

sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Vitória da Conquis
ta, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR
PARECER: pela aprovação
Vista ao Deputado José Carlos Araújo, em
25-6-2003

TVR W 3.283/02 - do Poder Executivo - (MSC
1163/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 20
de dezembro de 2002, que renova a concessão do
Canal Brasileiro de Informação - CBI - Ltda, para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Marcos Abramo e
Mariângela Duarte, em 25-6-2003

TVR N° 3.304/02 - do Poder Executivo - (MSC
1165/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 2431,
de 21 de novembro de 2002, que autoriza a Associ
ação Vale Teles Pires de Comunicação - AVATEPIC
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso:'
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Carlos Abicalil, em 18/06/2003

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (SSESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.925/97 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "altera a Lei n° 4.591, de 16 de dezem
bro de 1964, que "Dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias", no ca
pítulo referente à Assembléia GeraL"
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RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA PROJETO DE LEI N° 479/03 - do Sr. Antonio Carlos
PROJETO DE LEI N° 3.005/97 _ do Sr. José Carlos Biscaia - que "revoga o parágrafo 1° e altera a reda-
Vieira - que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cí- ção do parágrafo 2

0
do artigo 84 do Decreto-Lei na

veis e Criminais e dá outras providências." (Apensa- 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces-
dos: PL 807/1999, PL 811/1999, PL 4537/1998, PL so Penal, introduzidos pela Lei na 10.628, de 24 de
4835/1998 e PL 6486/2002) dezembro de 2002." (Apensado: PL 1187/2003)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI W 3.194/97 - do Sr. Chico da PROJETO DE LEI N° 583/03 - do Sr. Davi Alcolum-
Princesa - que "dispõe sobre as operações de des- bre - que ""Modifica a redação do inciso "b", do art.
conto de duplicata nas instituições financeiras e so- 32, da Lei n.

o
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o

ciedades de fomento mercantil ("factoring"), e dá ou- § 20
, do art. 10

, da Lei n.
o

7.433, de 18 de dezembro
tras providências." de 1985, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 359/99 - do Sr. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 635/03 - do Sr. Paulo Gouvêa
que "acrescenta § 40 ao art. 171 do Decreto-Lei na - que "altera a redação do parágrafo único do artigo
2.848, de 1940 - Código PenaL" 62 da lei na 10.406/2002."
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 395/99 - do Sr. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 818/03 - do Sr. Sandes Júni-
que "agiliza adoção direta, sem observância de Iista- or - que "altera o art. 1.121 da Lei n.o 5.869/73 -
gens e dá outras providências." (Apensado: PL Código de Processo Civil, para incluir, como requi-
396/1999) sito indispensável à petição de separação consen-
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO sual, o acordo entre os cônjuges relativo ao regi-

PROJETO DE LEI N° 601/99 _ do Sr. Dr. Heleno _ me de visitas dos filhos menores, e dá outras pro-
vidências:'que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação

de artigos da Constituição Federal no rodapé de jor- RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

nais e revistas, editados em território nacional:' PROJETO DE LEI N° 936/03 - do Sr. Rogério Silva
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA - que "altera a redação do art. 618 da Lei na 10.406,
LESSA de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil:'

PROJETO DE LEI N° 730/99 - do Sr. Edmar Moreira RELATOR: Deputado NEY LOPES
- que "altera a redação do art. 20 do Decreto Lei na PROJETO DE LEI N° 1.041/03 - da Sra. Zelinda No-
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces- vaes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cole-
so Penal, determinando condições de sigilo na con- ta de material para elaboração de exame pericial de
dução do inquérito policial." DNA nos crimes contra a liberdade sexual que dei-
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA xem vestígios."

PROJETO DE LEI N° 2.621/00 - do Sr. Bispo Rodri- RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

gues - que "dispõe sobre o acesso de estrangeiro PROJETO DE LEI N° 1.103/03 - do Sr. José Janene
ao mercado de trabalho brasileiro:' _ que "dá nova redação aos artigos 90 e 43 da Lei n°
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 8.935, de 18 de novembro de 1994, que "regula-
GREENHALGH menta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo
PROJETO DE LEI N° 3.450/00 - do Sr. Bispo Rodri- sobre serviços notariais e de registro" permitindo a
gues - que "acrescenta parágrafo único ao art. 38 prática de atos notariais no âmbito da circuscrição
da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código da Comarca." (Apensado: PL 1362/2003)
de Processo Civil." RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ PROJETO DE LEI N° 1.145/03 - do Sr. Luiz Car-
PROJETO DE LEI N° 7.398/02 - do Sr. Aloysio Nu- los Hauly - que "altera a Lei na 5.700, de 1 de se-
nes Ferreira ~ que "altera o art. 90 da Lei na tembro de 1971, que "Dispõe sobre a forma e a
9.434/97." apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá ou-
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO tras providências"."

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



RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI N° 4.117/98 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "dispõe sobre o acesso a ambientes
de uso coletivo de deficientes visuais acompanha
dos de cães adestrados:' (Apensados: PL
1287/1999, PL 1613/1999, PL 2434/2000, PL
4306/1998, PL 4430/1998, PL 4474/1998, PL
4653/2001 e PL 4833/2001)
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW

PROJETO DE LEI N° 622/99 - do Sr. Paulo Paim 
que "modifica a redação do inciso XIV do art. 6° da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada
pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de
1992, e pelo art. 30 da Lei nO 9.250, de 26 de de-
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RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES PROJETO DE LEI N° 1.387/96 - do Sr. Júlio Redec-
ker - que "cria o Programa de Controle de Seguran-

PROJETO DE LEI N° 1.163/03 - do Sr. Rogério ça Automotiva _ PROCONSEG, e dá outras provi-
Silva - que "altera a redação do caput do art. 551 dências." (Apensado: PL 1466/1996)
do Código de Processo Civil - Lei nO 5.869, de 11 RELATORA: Deputada EDNA MACEDO
de janeiro de 1973 -, para suprirrlir a função de re-
visor no recurso de apelação e nos embargos in- PROJETO DE LEI N° 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Fa-
fringentes." ria de Sá - que "dispõe sobre o índice a ser aplica-

do nos reajustes dos benefícios da Previdência So-
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO eial e dá outras providências." (Apensados: PL
PROJETO DE LEI N° 1.282/03 - do Sr. Inaldo Leitão 2810/1997, PL 4699/1998 e PL 3146/2000 (Apensa-
- que "altera o disposto nos arts, 1.050 e 1.053 da do: PL 4816/2001)) .
Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, que institui o RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

Código de Processo Civil." PROJETO DE LEI N° 2.994/97 - do Sr. Jair Bolso-
RELATOR: Deputado NEY LOPES naro - que "proíbe, pelo prazo de cinco anos, a ex-
PROJETODE LEI N° 1.283/03 - do Sr. Inaldo Leitão portação de madeira não beneficiada oriunda de flo-
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 578 do Decre- resta nativa."
to-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

de Processo Penal." PROJETO DE LEI N° 3.047/97 - do Sr. Darcísio Pe-
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ rondi - que "dispõe sobre isenção de multa adminis-
PROJETO DE LEI N° 1.285/03 - do Sr. Inaldo Leitão trativa para as entidades de utilidade pública que

quitarem seus débitos para com o FGTS."- que "acrescenta parágrafo ao art. 506 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro- RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
cesso Civil." PROJETO DE LEI N° 3.250/97 - do Sr. Serafim Ven-
RELATOR: Deputado NEY LOPES zon - que "dispõe sóbre a antecipação de comemo-
PROJETO. DE LEI N° 1.402/03 _ do Sr. IIdeu ArauJ'o ração de feriado edáoutras providências." (Apensa-

dos: PL 3279/1997, PL 3314/1997, PL 3346/1997,
- qlle"altera o art. 76, da Lei n° 9.099, de 26 de se- PL 3374/1997, PL 3427/1997, PL 3430/1997, PL
tembro de 1995." 3448/1997, PL 3505/1997, PL 3514/1997 e PL
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL 3744/1997)

PROJETODE LEI N° 1.465/03 - do Sr. Severino Ca- RELATOR: Deputado BOSCO COSTA
valcanti - que "acrescenta um parágrafo único ao PROJETO DE LEI N° 3.329/97 - do Sr. José Pimen-
art. 2.031 do Código Civil." tel - que "dispõe sobre a concessão do benefício
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA Seguro-Desemprego ao produtor, parceiro, meeiro e
B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici- arrendatário rurais em períodos de safras frustra-

das:'dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NO 942/95 - do Sr. Ricardo Izar
que "altera o artigo 42 da Lei n° 6.435, de 15 de ju
lho de 1977, que "dispõe sobre as entidades de pre
vidências privada, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI NO 1.321/95 - do Sr. Remi Trinta
- que "estabelece normas para o processo de ado
ção e utilização do livro didático nas escolas das re
dés ~Ública. e privada, do ensino fundamental e mé
dia em todo o país, e dá outras providências." (Apen
sa~os:. PL 1569/1996, PL 1573/1996 e PL
16~9/l996)

RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES



PROJETO DE LEI N° 1.587/91 - do Senado Federal
- (PLS 42/1991) - que "estabelece normas de pro
teção à saúde dos trabalhadores de biotério e dá
outras providências"
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - do Sr. EDSON
EZEQUIEL - que "possibilita, à população carente,
a utilização do exame de pareamento cromossômico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e
dá outras providências." (Apensados: PL 154211996,
PL 1780/1996, PL 2095/1996 e PL 2496/1996)
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zembro de 1995, que dispõe sobre a isenção do im- instrumentos ou equipamentos de medição que afe-
posto de renda das pessoas físicas acometidas pe- tem produtos ou serviços oferecidos à população."
las moléstias que especifíca." (Apensados: PL RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

1368/1999, PL 2318/2000 e PL 2478/2000) PROJETO DE LEI N0 3.318/00 _ do Sr. Roberto
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasi-
PROJETO DE LEI N° 625/99 - do Sr. Enio Bacci - leiro, dispondo sobre a composição das Juntas
que "autoriza divórcio direto após separação de fato Administrativas de Recursos de Infrações - JARI."
há mais de 1 (um) ano e dá outras providências." RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO PROJETO DE LEI N° 7.191/02 - do Senado Federal

PROJETO DE LEI N° 644/99 - do Sr. Remi Trinta - - (PLS 17/2002) - que "altera a Lei n° 5.917, de 10
que "modifica disposições da Lei n° 8.069, de 13 de de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Cri - de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
ança e do Adolescente e dá outras providências", das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro-
proibindo a exposição pública de imagens eróticas dovia que especifica, sob a designação de BR-438:'
em capas de revistas e embalagens de videocasse- RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

tes." RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW PROJETO DE LEI N° 7.192/02 - do Senado Federal

PROJETO DE LEI N° 795/99 - do Sr. Alberto Fraga - (PLS 18/2002) - que "altera a Lei n° 5.917, de 10
- que "estabelece norma para o envio de acordos de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
internacionais sujeitos a referendo do Congresso de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
Nacional." das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro-
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS dovia que especifica, sob a designação de BR-439:'
PANNUNZIO RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI N° 1.009/99 - do Sr. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 7.206/02 - do Sr. Gonzaga
que "autoriza a entrada de pessoas ostomizadas Patriota - que "inclui, no art. 29 da Lei n° 9.503, de
pela porta dianteira dos veículos de transporte cole- 23 de setembro de 1997, o uso de sinalizadores nos
tivo e dá outras providências." veículos funerários."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 1.300/99 - da Sra. Angela Gu- PROJETO DE LEI N° 271/03 - do Sr. Lobbe Neto -
adagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da que "dá nova denominação à Reserva Federal que
Lei n° 8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990:' (Apen- especifica:'
sados: PL 4141/2001 e PL 4888/2001) RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
RELATOR: Deputado RUBINELLI DECURSO: 2a SESSÃO

PROJETO DE LEI W 1.344/99 - do Sr. Alberto Fra- ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

ga - que "determina a parada obrigatória dos veícu- Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)
los de aluguel (táxis) nos postos policiais."
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici-

dade e Mérito:
PROJETO DE LEI N° 2.971/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "modifica a Lei n° 6.902, de 27
de abril de 1981."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 3.022/00 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "altera a Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990:'
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 3.110/00 - do Sr. Milton Monti
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição
de informações comprobatórias da calibração de

---- ~-~~-~.~-----~ ~~-~----~ ~~
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RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI N° 2.306/96 - doSr. Max Rosen
mann - que "altera os artigos 7°,37,40 e 60 da Lei
n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências". li

RELATOR: Deputado MICHEL TEMER

PROJETO DE LEI W 2.500/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "revoga o parágrafo 2° do artigo 172 da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui
o Código do Processo Civil", de forma a assegurar
ao trabalhador o descanso aos domingos."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 2.532/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera o inciso 111 do artigo 267 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Códi
go de Processo Civil", prevendo a extinção do pro
cesso somente quando o autor abandonar a causa
por mais de 90 dias."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 2.689/96 - do Poder Executivo
- (MSC 1455/1996) - que "altera as Leis nOs 8.437,
de 30 de junho de 1992, e 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI N° 3.653/97 - do Sr. Arlindo Chi
naglia - que "dispõe sobre as perícias oficiais e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 3.894/97 - do Sr. ELIAS
MURAD - que "dispõe sobre a venda e locação de
fitas de vídeo com cenas de sexo explícito." (Apen
sados: PL 2870/2000, PL 4883/1999 (Apensado: PL
223/1999) e PL 4188/2001 )
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 4.312/98 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 164
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil)."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 36/99 - do Sr. Paulo Rocha 
que "altera a redação do parágrafo único do art. 145
do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código PenaL"
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 64/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "estabelece admissão tácita de paternidade

no caso que menciona:' (Apensados: PL 1363/1999
e PL 2653/2000)
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 68/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre a assistência à saúde da ges
tante e do nascituro portadores do vírus HIV:' (Apen
sados: PL 109/1999 e PL 2163/1999)
RELATORA: Deputada ZELlNDANOVAES

PROJETO DE LEI N° 79/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o art. 1° e o § 1° do art. 2° da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições e dá outras providências."
(Apensado: PL 3076/2000)
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI N° 289/99 - do Sr. Marçal Filho
que "acrescenta artigo à Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1984 - Lei de Execução Penal." (Apensados: PL
309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999,
PL 632/1999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL
1163/1999, PL 1311/1999, PL 3258/2000 e PL
4730/2001)
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI N° 298/99 - do Sr. Enio Bacci
que ''torna facultativo o exame criminológico para
condenados em regime semi-aberto, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 304/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "autoriza o trabalho externo aos condenados
em regime semi-aberto e dá outras providências."
(Apensado: PL 310/1999)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 358/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o foro competente para ações por emis
são de cheques sem fundo, e dá outras providênci
as."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 383/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prog
nósticos sobre o resultado de sorteio de números,
organizada nos moldes da loteria denominada jogo
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a
sua prática e determina outras providências:'
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 393/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o inciso I do artigo 26 da Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
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PROJETO DE LEI N° 405/99 - do Sr. José Pimentel
- que "dispõe sobre a proibição de cobrança de ta
xas em razão da expedição de certidões, por empre
sas prestadoras de serviço, para esclarecimento de
situações pessoais, em caso de vínculo contratual
do interessado com a entidade expedidora e dá ou
tras providências:'
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 409/99 - do Sr. Bonifácio de
Andrada - que "suspende andamento de processos
eleitorais cujos autores revelam desistência:'
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 446/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dá a estagiários de direito oportunidade de pa
trocinar defesa pela assistência judiciária e dá ou
tras providências:'
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 448/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera honorários para advogados que defen
dam necessitados pela assistência judiciária e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N° 456/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o § 20 do art. 42 da Lei na 8.069, de 13
de julho de 1990 e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 457/1999 e PL 460/1999)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 464/99 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que "acrescenta parágrafo único ao art. 614 do
Código de Processo Civil - Lei na 5.869, de 11 de
janeiro de 1973:'
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 481/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "isenta do pagamento de taxas para obtenção
de 2a via de documentos públicos pessoais (carteira
de identidade, certidão de nascimento, título de elei
tor, atestado de óbito e outros), as pessoas que
comprovadamente estiverem desempregadas ou
percebam até 02 (dois) salários mínimos e dá outras
providências." (Apensados: PL 3483/2000 e PL
3718/2000)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 485/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "prevê prazo de 10 (dez) dias para vistas de ad
vogado em processos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA
LESSA

PROJETO DE LEI N° 487/99 - do Sr. Enio Bacci
que "define em 10 (dez) dias prazo para ouvir autor
quando ocorrer nomeação à autoria em processos
judiciais e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 490/99 - do Sr. Enio Bacci 
que ''fixa percentual para efeitos de honorários, de
sucumbência para advogados e dá outras providên
cias."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PROJETO DE LEI N° 491/99 - do Sr. Enio Bacci
que ''fixa em 10 (dez) dias o prazo para impugnação
de assistência e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 492/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina citação do autor, quando abandona
da causa, sob pena de extinção do processo e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N° 493/99 - do Sr. Enio Bacci
que "altera inciso 111 do artigo 506 do C.PC. e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 496/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o inciso I do art. 1.039 da Lei na 5.869,
de 1973."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI W 526/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o parágrafo único do art. 66 da Lei na
6.815, de 19/08/1980."
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI N° 529/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o Código Civil, facilitando adoção in
dependente de idade e dá outras providências."
(Apensados: PL 534/1999 e PL 536/1999)
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI N° 852/99 - do Sr. Roberto Pes
soa - que "concede tempo de serviço junto à Previ
dência Social para os estudantes que concluírem o
ensino médio com até 20 anos de idade."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 1.159/99 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de com
provação da propriedade ou o devido termo de res
ponsabilidade de quem põe objetos empenhados na
Caixa Econômica Federal - CEF."
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

---- ----~----------------------- ---------
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PROJETO DE LEI N° 1.451/99 - do Sr. Celso Giglio RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

~ que "modifica dispositivos do Código de Processo PROJETO DE LEI N° 2.684/00 - do Sr. Bispo Rodrí-
Civil e do Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de junho de gues _ que "altera a redação do art. 16 da Lei n°
1941, . sobre desapropriação." (Apensados: PL 7.210, de 11de julho de 1984- Leide Execução Pe-
1623/1999, PL 1624/1999,. PL .1625/1999, PL nal- sobre serviços de assistênciajurídica."
1626/1999, PL 1627/1999 e PL 2209/1999) RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

RELATOR: Deputado PAULO AFONSO PROJETO DE LEI N0 2.771/00 _ do Sr. Salvador

PROJETO DE LEI N° 1.489/99 - do Sr. Paes Landim Zimbaldi - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.504, de
- que "regulamenta o § 2° do art. 74 da Constituição 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigato-
Federal." riedade de registro dos.programas de governo dos
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA candidatos às eleições majoritárias."
LESSA RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 1.532/99 - da Sra. Angela Gu- PROJETO DE LEI N° 2.923/00 - do Sr. Alberto Fra-
adagnin - que "dispõe sobre a elaboração e arqui- ga .- que "acrescenta o § 6° ao art. 5° da Lei n°
vamento de documentos em meios eletromagnéti- 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras provi-
cos:' dências." (Apensado: PL 3541/2000)
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS RELATOR: Deputado JOSÉ. EDUARDO CARDOZO

PROJETO DE LEI N° 1.958/99 - do Sr. Adão Pretto PROJETO DE LEI N° 3.244/00 - do Sr. Osmar Ser-
- que "altera a redação do art. 489 da Lei n° 3.071, raglio - que "dá nova redação ao inciso VIII e ao §
de1° de janeiro de 1916, Código Civil, e dos arts. yo do art. 73 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
927,928 e 929 da Leí n° 5.869, de 11 de janeiro de 1997, que "estabelece normas para as eleições"."
1973, Código de Processo Ci'lil,e dá outras provi- RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
dências." (Apensado: PL 2267/1999) PROJETO DE LEI N° 3.712/00 - do Sr. Alberto Fra-
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES ga _ que "veda a exigênêia de atestado de bons an-
PROJETO DE LEI N° 2.027/99 - do Sr. Lincoln Por- tecedentes junto a órgãos policiais, e dá outras pro-
tela - que "determina que o autor ou suspeito de vidências."
praticar um crime hediondo,. deverá ser representa- RELATOR: Deputado ENÉAS
do para responder por ele junto a imprensa."
RELATOR: Deputado ROBSON TüMA PROJETO DE LEI N° 4.706/01 - doSr. Walter Pi-

nheiro - que "altera o inciso 11 do art. 5° da Lei n°
PROJETO DE LEI N° 2.091/99 - do Sr. Welinton Fa- 7.347, de 24 de julho de 1985,que disciplina a ação
gurides - que "altera o art. 27 da Lei n° 7.210, de 11 civil pública de responsabilidade por danos ao meio
de julho de 1984, acrescenta parágrafo ao art. 9° e ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
a.ltera a redação do art. 13, ambos da Lei n° 8.019, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá ou-
de.11 de abril de 1990." tras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE: LEI W 2.160/99 - do Sr. Bispo Rodri- PROJETO DE LEI N° 5.753/01 - do Sr. Roberto Jef-
gués - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reali- ferson - que "altera. o art. 56 da Lei n° 6.015, de 31
zação de exame toxicológico para os fins que espe- de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros
cifica." públicos."
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 2.266/99 - dos Srs. Nilmário PROJETO DE LEI N° 6.253/02 - do Sr. Ronaldo
Miranda e Maria do Carmo Lara - que "acrescenta o Vasconcellos - que "altera a Lei 6.015, de 31 de de-
inciso VI ao art. 1° da Lei. n° 7.347, de 24 de julho de zembro de 1973, obrigando o registro de imóveis no
1985 - Lei da Ação Civil. Pública." prazo que estipula."
RI::LATOR: Deputado CORIOLANO SALES RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 2.440/00 - do Sr. Gilberto PROJETO DE LEI N° 7.153/02 - do Sr. Roberto
Kassab - que "dá nova redação ao inciso I do art. 15 Pessoa - que "altera dispositivo da Lei n° 9.099, de
da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997." 26 de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Jui-



EDUARDOLUIZRELATOR: Deputado
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 1.369/03 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dá nova redação ao inciso 111, do artigo
82, da Lei n.o 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Có
digo de Processo Civil)." (Apensado: PL 1371/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ
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zados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras pro- PROJETO DE LEI N° 1.226/03 - do Sr. Inaldo Leitão
vidências"." - que "altera a redação dos artigos 867 a 873 da Lei
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de

PROJETO DE LEI N° 7.292/02 - do Sr. João Herr- Processo Civil."
mann Neto - que "inclui inciso XII, no art. 295, do RELATOR: Deputado NEY LOPES
Código de Processo Penal (Decreto Lei na 3689, de PROJETO DE LEI N° 1.280/03 - do Sr. Inaldo Leitão
3 de outubro de 1941)." - que "altera a redação do art. 21 da Lei na 9.099,
RELATOR: Deputado ODAIR de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre Juiza-

PROJETO DE LEI N° 7.418/02 - do Sr. Paulo Balta- dos Civis e Criminais - interpondo-se a locução "e
zar - que "acresce inciso IV ao artigo 92 do Decreto entregue pelo demandado sua contestação, de que

se dará ciência ao autor"."
P;n~l.~o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA

RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO PROJETO DE LEI N° 1.341/03 - do Sr. Aloysio Nu-

PROJETO DE LEI N° 7.458/02 _ dos Srs. Eni Voltoli- nes Ferreira - que "acrescenta o § 4° ao art. 543 do
ni e Leodegar Tiscoski _ que ""Altera o inciso 11 do Código de Processo Civil - Lei na 5.869, de 11 de
art. 282 e acrescenta o art. 1.211 -O à Lei n0 5.869, janeiro de 1973 - , com o objetivo de formular enun-

ciados jurisprudências aplicáveis aos casos seme-
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Ci- Ihantes."
vil.""

RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI W 1.343/03 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "acrescenta o § 2° ao art. 541, do
Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - com o objetivo de estabelecer re
quisitos para o conhecimento do recurso especial,
transformando o parágrafo único em § 1°."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PROJETO DE LEI N° 1.345/03 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "acrescenta o art. 512-A ao Códi
go de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 -, instituindo instância conciliatória nos Tri
bunais."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.347/03 - do Sr. Zé Geraldo
- que "altera dispositivo do Decreto-Lei na 3.689, de
03 de outubro de 1941 - Código de Processo Pe
nai:'
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.355/03 - do Poder Executivo
- que "altera dispositivos da Lei nO 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providênci
as:'

RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 43/03 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina instalação de pontos de justificativa
eleitoral nas rodovias e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI
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

PROJETO DE LEI N° 482/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "altera o § 1° do art. 19 da Lei na 6.001, de 19
de dezembro de 1973."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 1.061/03 - do Sr. Gustavo Fru
et - que "acrescenta inciso VIII ao art. 9° da Lei n°
7.444, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe so
bre a implantação do processamento eletrônico de
dados no alistamento eleitoral e a revisão do eleito
rado." (Apensado: PL 1062/2003)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.214/03 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de
Processo Civil"."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI W 1.224/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre a concessão de tutela ante
cipada de tributos ou contribuições e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR
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B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI W 4.063/93 - Jackson Pereira
- que "dispõe sobre a comercialização , por re
messas postais, de bens de origem estrangeira,
adquiridos sob o regime aduaneiro especial da
Zona Franca de Manaus" (Apensados: PL
495/1995 e PL 4051/1998)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 124/95 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera a redação dos artigos 47 e 120 da Con
so�idação das Leis do Trabalho." (Apensados: PL
1322/1995 e PL 1875/1999)
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI N° 223/95 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "estabelece critérios para as liberações,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores
destinados aos Fundos Constitucionais de Financia
mento do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Cen
tro-Oeste-FCO." (Apensados: PL 378/1995, PL
784/1995 e PL 930/1995)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 511/95 - JOSE FORTUNATI
que "dispõe sobre a realização de inspeções pesso
ais nos trabalhadores" (Apensados: PL 512/1995 e
PL 822/1995)
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 584/95 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "altera a redação dos artigos 1° e 2° da Lei
nO 9.048, de 18 de maio de 1995, que "torna obriga
tória a existência de instrumentos de medição de
peso nos postos revendedores de gás liquefeito de
petróleo para uso doméstico"." (Apensados: PL
861/1995 e PL 1152/1995)
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI N° 905/95 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre o processo de abate de
animais destinados ao consumo e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 4.915/95 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "regulariza a situação fiscal de apare
lhos, equipamentos e acessórios eletrônicos estran
geiros, nas condições que estabelece"
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes Landim
- que "altera a Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974,
que "dispõe sobre a criação da Companhia de De-

senvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF - e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 1.721/96 - da Sra. Teima de
Souza - que "obriga os meios de comunicação a fa
zer campanha para encontrar crianças desapareci
das:' (Apensados: PL 2128/1996 e PL 2193/1996)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.009/96 - do Sr. Abelardo Lu
pion - que "dispõe sobre o prazo para pagamento
de produtos agrícolas importados."
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI N° 2.050/96 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que "altera a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que "dispõe sobre o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços públicos pre
visto no artigo 175 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências"." (Apensados: PL 2184/1996 e PL
2185/1996)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 2.343/96 - do Sr. Pauderney
Avelino - que "dispõe sobre a implantação de con
sórcios ecológicos para a defesa ambiental da Ama
zônia."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 2.563/96 - Sandra Starling 
que "acrescenta parágrafos ao art. 21 da Lei n°
7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasi
leiro de Aeronáutica, revogando o seu atual parágra
fo único." (Apensados: PL 2634/1996, PL 3297/1997
e PL 3495/1997)
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI W 2.570/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "determina em 50 (cinqüenta) quilogra
mas o peso máximo que um empregado do sexo
masculino pode remover individualmente."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 2.652/96 - NAN SOUZA - que
"altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, que
"Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos
do § 4° do art. 220 da Constituição Federal"." (Apen
sados: PL 2779/1997, PL 2923/1997 e PL
3342/1997)
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 3.055/97 - do Senado Federal
- (PLS 55/1996) - que "altera o § 3° do art. 20 da
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Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe PROJETO DE LEI N° 4.816/98 -do Sr. Max Rosen-
sobre a organização da Assistência Social e dá ou- mann - que "dá nova redação ao art. 3° da Lei n°
tras providências." (Apensados: PL 463/1999, PL 6.321, de 1976, que dispõe sobre o Programa de
738/1995 (Apensados: PL 883/1995, PL 940/1995, Alimentação do Trabalhador."
PL 1063/1995, PL 1123/1995, PL 1143/1995, PL RELATOR: Deputado CARLOS MaTA
1451/1996, PL 1477/1996, PL 1519/1996, PL
1527/1996, PL 1743/1996, PL 1828/1996, PL PROJETO DE LEI N° 75/99 - do Sr. Marcelo Teixei-
2057/1996, PL 2058/1996, PL 2151/1996, PL ra - que "altera dispositivos da Lei n° 9.503, de 23
2706/1997, PL 2712/1997 e PL 3108/1997), PL de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasilei-
788/1999, PL 1463/1999, PL 2064/1999, PL ro, quanto ao licenciamento do veículo."
2424/2000, PL 2674/2000, PL 3030/2000, PL RELATOR: Deputado MANATO

3197/1997 e PL 3459/1997) PROJETO DE LEI N° 80/99 - do Sr. Enio Bacci -
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO que "institui o Programa de Tratamento Gratuito para

PROJETO DE LEI N° 3.202/97 - do Sr. Nilton Baia- dependentes de drogas e álcool, pelo SUS, e dá ou-
no - que "limita a realização e exibição de sorteios, tras providências."
vendas, promoções ou prestação de serviços por te- RELATOR: Deputado JOÃO ALFREDO
lefone nos programas de rádio e televisão." (Apensa- ° ..
dos: PL 3293/1997, PL 3710/1997, PL 4346/1998 e PRO,~ETO DE LEI N, 117/9,9.- do Sr. Emo Baccl--:
PL 4596/1998) que acrescenta paragrafo umco ao art. 218 da Lei

, . n° 9.503, de 1997:'
RELATOR: Deputado ANDRE DE PAULA RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

PR~JETO DE LEI N° 3.688/9~ - do Sr. Pauderney PROJETO DE LEI N° 213/99 _ d SE' B . _
Avehno - que "altera a redaçao do caput e acres- " o' o r. mo accl
centa § 3° ao art. 3° da Lei n° 7.986, de 28 de de- que altera.~ n Lei 7.498,. de 25 de novembro de
zembro de 1989, que regulamenta a concessão de 1985, permitindo a tolerancla de 10% (dez por cen-
benefício prevista no art. 54 do Ato das Disposições to) no peso ?~uto total.e de 20% (vinte por cento) no
Constitucionais Transitórias." (Apensados: PL peso transmitido por eixos na pesagem de carga em
144/1999, PL 668/1999 e PL 2094/1999) veículos de transporte." (Apensados: PL 665/1999 e
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES PL 1015/1999)

RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PROJETO DE LEI N° 3.970/97 - Valdir Colatto -
que "altera a Lei n° 7.408, de 25 de novembro de PROJETO DE LEI N° 218/99 - da Sra. Veda Crusius
1985." (Apensados: PL 4059/1998, PL 4294/1998 e - que "determina a inclusão, nos currículos do ensi-
PL 4061/1998) no fundamental, de conteúdo obrigatório que trate
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES da saúde bucal."
PROJETO DE LEI N° 3.996/97 - da Sra. Teima de RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS
Souza - que "cria nas programações da Radiobrás PROJETO DE LEI N° 317/99 - do Sr. Edison Andri-
espaço institucional para o Conselho Nacional dos no - que "altera a redação do art. 159 da Lei n°
Direitos da Mulher e ONG's:' 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CÓ-
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO digo de Trânsito Brasileiro." (Apensado: PL

° .. 635/1999)
PROJ~T~ DE LEI N 4.~26/98. - do Sr. Enio Baccl- RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
que "dlspoe sobre a obngatonedade das casas no-
turnas em distribuir camisinhas aos frequentadores PROJETO DE LEI N° 345/99 - do Sr. Wilson Santos
e dá outras providências." - que "proíbe a cobrança de taxa de religação por
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO concessionárias de distribuição de energia elétrica."

° . (Apensado: PL 1379/1999)
PROJETO D~ LEI N 4.354/98 - do Sr. Antonio ~ar- RELATOR: De utado PAULO PIMENTA
los PannunZlo - que "altera o art. 105 da Lei n° p
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CÓ- PROJETO DE LEI N° 373/99 - do Sr. Feu Rosa -
digo Nacional de Trânsito." (Apensados: PL que "modifica os arts. 2° e 3° da Lei n° 9.491, de 9
4441/1998 e PL 4556/1998) de setembro de 1997, para considerar prioritária a
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA desestatização das instituições financeiras federais,

---------- --.---------- _.------- ---- --_._----- ---
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e dá outras providências." (Apensados: PL 821/1999
e PL 1381/1999)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 424/99 - do Sr. Henrique Fon
tana - que "cria o índice Nacional de Custos de Ser
viços de Saúde, fixa critérios para a atualização das
tabelas de procedimentos do Sistema Único de Saú
de e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 428/99 - do Sr. Vicente Caro
preso - que "vincula a veiculação de propaganda de
produtos e serviços, focados no sexo, à exibição de
mensagens educativas de interesse da Saúde Públi
ca." (Apensados: PL 717/1999, PL 1751/1999 e PL
1774/1999)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI W 447/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "proíbe a adição de açúcar ou outros ingredien
tes na Erva-Mate, composto denominado de ""ex
Paraguayensis" e dá outras providências."
ELATOR: Deputado IVAN HANZOLlN

PROJETO DE LEI N° 494/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "permite substituição de testemunhas até 5 (cin
co) dias da audiência e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA

PROJETO DE LEI N° 518/99 - do Sr. Herculano
Anghinetti - .que "dispõe sobre informações que a
empresa. concessionária ou permissionária de servi
ço público deve prestar ao usuário."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI W 647/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "dispõe sobre o cardápio do Programa
Nacional de Alimentação Escolar."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PROJETO DE LEI N° 785/99 - do Sr. Ubiratan Agui
ar - que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de pe
quenovalor pela Fazenda Federal, Estadual e Muni
cipal." (Apensados: PL860/1999 e PL 1442/1999)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 789/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "dispõe sobr~ medidas emergenciais de
combate á prostituição. infanto-juvenil:'
RELATOR: Deputado JOSÉ·MENTOR

PROJETO DE LEI N° 792/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "altera a Lei na 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasilei-

ro", para aplicar penalidade aos motoristas flagrados
fumando na direção do veículo."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 841/99 - do Sr. Robson Tuma
- que "dispõe sobre a denominação de medicamen
tos a ser utilizada em prescrições de médicos e
odontólogos."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 892/99 - do Sr. Carlos Santa
na - que "dispõe sobre a veiculação de mensagem
educativa na publicidade de veículos automotores,
nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e
imagens." (Apensado: PL 3440/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 941/99 - do Sr. Dr. Hélio -que
"dispõe sobre a aquisição de obras. em braile e de
áudio por bibliotecas que recebam recursos finance
iros da União, Estados ou Municípios:'
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI N° 994/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a proteção ã fauna silves
tre brasileira." (Apensado: PL1695/1999)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI· N° 1.067/99 - do Sr. Dr. Hélio
que "altera os arts. 165 e 276 da Lei na 9.503, de
1997, com a finalidade de reduzir o índice de alcoo
lemia acima do qual passa o condutor a ficar impedi
do de dirigir veículo automotor."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.291/99 - da Sra. Maria do
Carmo Lara - que "regulamenta o disposto no art.
39, § 60 da Constituição Federal, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 1.306/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "determina que as capelas dos hospita
is públicos não tenham imagens e nem privilegiem
nenhuma religião, permitindo a sua utilização por
qualquer entidade religiosa:' (Apensado: PL
1551/1999)
RELATOR: Deputado ODAIR

PROJETO DE LEI N° 1.429/99 - do Sr. Osvaldo Bi
olchi - que "dispõe sobre a regularização fiscal e
documental de veículos usados de fabricação es
trangeira, importados ao amparo de liminares con
cedidas em mandado de segurança."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
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PROJETO DE LEI N° 1.530/99 - do Sr. Luiz Bitten- criação do cadastro dos trabalhadores rurais candi-
court - que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38 datos aos programas de reforma agrária:'
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regu- RELATOR: Deputado COLOMBO

lamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede- PROJETO DE LEI N0 1.839/99 _ do Sr. Marcos de
ral, institui normas para licitações e contratos da Jesus _ que "dispõe sobre a utilização da infra-es-
Administração Pública e dá outras providências"." trutura da Merenda Escolar das escolas públicas
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES para atendimento de programas de alimentação da

PROJETO DE LEI N° 1.563/99 - do Sr. Alceu Colla- mãe gestante desnutrida."
res - que "altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio de RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

1990, a fim de permitir a movimentação da conta PROJETO DE LEI N° 1.908/99 _ do Sr. Wagner Sa-
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Servi- lustiano _ que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de se-
ço pelos portadores de osteomielite crônica." (Apen- tembro de 1997, para estabelecer requisitos comple-
sado: PL 1654/1999) mentares de habilitação aos motociclistas que forem
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL executar serviços de entrega." (Apensado: PL

PROJETO DE LEI N° 1.640/99 - do Senado Federal 2705/2000)
- (PLS 119/1999) - que "dispõe sobre a inclusão de RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES

aviso alertando sobre os malefícios resultantes do PROJETO DE LEI N° 1.933/99 - do Sr. Luiz Bitten-
uso de equipamentos de som em potência superior court _ que "dispõe sobre a autenticação mecânica
a oitenta e cinco decibéis." de documentos por instituição bancária."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI W 1.694/99 - da Sra. Luiza Erun- PROJETO DE LEI N° 1.944/99 - do Sr. Edmar Mo-
dina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de car- reira _ que "altera o Decreto-Lei n° 1.040, de 21 de
dápio em Método Braille nos restaurantes, bares e outubro de 1969, que "dispõe sobre os Conselhos
lanchonetes:' Federal e Regionais de Contabilidade, regula a elei-
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS ção de seus membros, e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.742/99 - do Sr. Serafim Ven- RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

zon - que "altera o art. 113 da Lei n° 8.213, de 24 de PROJETO DE LEI N° 1.949/99 - do Sr. Arlindo Chi-
julho de 1991, permitindo ao beneficiário optar pela naglia - que "institui o contrato-padrão para a pres-
agência bancária de sua conveniência para recebi- tação dos serviços de telecomunicações, energia
mento do benefício previdenciário." elétrica, gás, água e saneamento por empresas pú-
RELATOR: Deputado PAES LANDIM blicas ou privadas, e dá outras providências."

PROJETO DE LEI W 1.763/99 - do Sr. Ricardo Bar- RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

ros - que "altera o § 2° do Decreto n° 70.235, de 6 PROJETO DE LEI N° 1.971/99 - do Sr. Dr. Hélio -
de março de 1972, nos termos que especifica." que "altera a Lei n° 9.503, de 27 de setembro de
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI 1997, Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 136,

PROJETO DE LEI N° 1.781/99 - do Sr. Jovair Aran- 111, dando nova redação:' (Apensado: PL 3442/2000)
tes - que "dispõe sobre o cancelamento das san- RELATOR: Deputado DARCI COELHO

ções administrativas que discrimina, aplicadas a PROJETO DE LEI N° 2.020/99 - do Sr. Luiz Bitten-
servidores públicos, e dá outras providências:' court - que "obriga divulgação de mensagens sobre
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO medicamentos genéricos, nos anúncios de remédios
GREENHALGH e similares." (Apensados: PL 2548/2000, PL
PROJETO DE LEI N° 1.785/99 - do Sr. Enio Bacci - 3028/2000 e PL 3061/2000)
que "dispõe sobre a criação de Conselhos Escola- RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA

res e dá outras providências." PROJETO DE LEI N0 2.073/99 - do Sr. Marcos de
RELATOR: Deputado COLOMBO Jesus _ que "dispõe sobre a reserva de imóveis,
PROJETO DE LEI N° 1.827/99 - do Sr. Paulo José construídos por programas habitacionais, à mulher
Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lie n° sustentáculo de família e dá outras providências."
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, dispondo sobre a (Apensado: PL 2488/2000)
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RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI N° 2.095/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "acrescenta parágrafo ao art. 58 da Lei
n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, a fim de proi
bir prêmios e vantagens para balconistas promove
rem vendas de medicamentos:'
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 2.165/99 - do Sr. Germano Ri
gotto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
abastecimento do mercado com peças de reposi
ção, pelo prazo mínimo de dez anos, pelos fabrican
tes e importadores de veículos automotores, a con
tar da data da suspensão da produção ou importa
ção do veículo." (Apensado: PL 2444/2000)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

PROJETO DE LEI N° 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "prevê a elaboração e a aprovação
de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como re
quisitos prévios para a implantação de estabeleci
mentos comerciais de grande porte em áreas urba
nas."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 4.891/99 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, e a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, insti
tuindo nova categoria de segurado obrigatório da
Previdência Social."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI W 2.301/00 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina a obrigatoriedade da execu
ção semanal do Hino Nacional nos estabelecimen
tos de ensino primário e médio."
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N° 2.442/00 - dos Srs. Gilmar
Machado e Walter Pinheiro - que "altera os disposi
tivos da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

PROJETO DE LEI N° 2.461/00 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera a Lei n° 6.360, de 23 de setem
bro de 1976, para estabelecer que as bulas dos me
dicamentos devem ser publicadas com letras perfei
tamente legíveis sem o abuso de termos médicos e
científicos."(Apensados: PL 3047/2000 e PL
3830/2000)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 2.462/00 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre a criação da Área de Prote-

ção Ambiental da Serra da Meruoca, no Estado do
Ceará, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 2.501/00 - da Sra. Celcita Pi
nheiro - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 20
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal"."
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA

PROJETO DE LEI N° 2.510/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dispõe sobre a sede das Confederações
Desportivas amadoras e profissionais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 2.566/00 - do Sr. Nilson Mou
rão - que "acrescenta artigo à Lei n° 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adoles
cente." (Apensado: PL 3611/2000)
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 2.616/00 - do Sr. Enio Bacci
que "determina a impressão do quadro de vacinas
infantis obrigatórias nas embalagens de leite e dá
outras providências." (Apensado: PL 3971/2000)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.647/00 - do Sr. Iris Simões
que "dispõe sobre a gratuidade das consultas, por
telefone, sobre as tarifas do serviço de telefonia,
móvel ou fixo."
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 3.265/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dá nova redação ao art. 71 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

PROJETO DE LEI N° 3.544/00 - do Sr. Djalma Paes
- que "estabelece a obrigação do uso de etiquetas
de orientação sobre a prevenção do câncer de prós
tata na roupas íntimas masculinas fabricadas ou co
mercializadas no Brasil:' (Apensados: PL 3864/2000
e PL 4571/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 3.561/00 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "altera a redação do § 2° do
art. 3° da Lei n° 9.787, de 10 de fevereiro de 1999."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 3.652/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo à Lei n°
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9.394, de 20 de dezembro de 1996:' (Apensado: PL
3977/2000)
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI N° 3.676/00 - do Senado Federal
- (PLS 421/1999) - que ''torna obrigatório o uso do
alfabeto Braile nos manuais de especificações técni
cas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos:' (Apen
sados: PL 1589/1996 (Apensados: PL 1243/1999,
PL 2570/2000 (Apensado: PL 5505/2001), PL
2605/2000, PL 2755/1997, PL 2854/2000, PL
3454/2000 e PL 3574/2000), PL 4278/2001 e PL
5920/2001)
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 3.723/00 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "dispõe sobre a contratação
de Seguro de Responsabilidade Civil por operador
de transporte de passageiros por motocicletas de
aluguel."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N° 3.754/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "altera a redação do "caput" do art. 159
da Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI N° 3.758/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo ao art.
280 do Código de Trânsito Brasileiro, obrigando o
porte de crachá pelos agentes da autoridade de
trânsito."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES

PROJETO DE LEI N° 3.875/00 - do Sr. Edison
Andrino - que "dispõe sobre a impressão de letras
musicais em encartes de produtos fonográficos."
(Apensado: PL 497/2003)
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 3.913/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera o art. 792 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei na
5.452, de 10 de maio de 1943, retirando as expres
sões "mulheres casadas" e "maridos"."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PROJETO DE LEI N° 3.984/00 - do Senado Federal
- (PLS 12/2000) - que "dá nova redação ao art. 10
da Lei na 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dis
põe sobre o serviço voluntário e dá outras providên
cias." (Apensado: PL 6737/2002)
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 3.986/00 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "dispõe sobre a notificação compulsória dos
casos de intoxicação por agrotóxicos."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 4.134/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre o processo de cal
cinação da rocha calcária e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.148/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da
Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro." (Apensado: PL
4334/2001)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 4.185/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "institui o Dia Nacional da Esco
la Pública."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 4.190/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "torna obrigatório o registro das
agências de turismo no órgão competente."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.214/01 - do Senado Federal
- (PLS 379/1999) - que "altera os arts. 15 e 17 do
Decreto-Lei na 73, de 21 de novembro de 1966, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Priva
dos, regula as operações de seguros e resseguros e
dá outras providências:'
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI ND 4.265/01 - da Sra. Luiza Erun
dina - que "institui o dia 13 de dezembro como o
"Dia Nacional do Forró"."
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA
LESSA

PROJETO DE LEI N° 4.340/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a Lei na 8.078, de 1990, acrescentando
o inciso XIII ao artigo 39."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI N° 4.369/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a divulgação do
direito dos passageiros do transporte público coleti
vo rodoviário intermunicipal, interestadual e interna
cional à indenização em caso de acidente de trânsi
to."

PROJETO DE LEI N° 4.371/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera o art. 69 da Lei na 9.069,
de 29 de junho de 1995, que "Dispõe sobre o Plano

~~---------- - ~~-----~~~~. --~ ~-------- - ------ --- ---~
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RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 6.371/02 - do Sr. Milton Monti
- que "acrescenta novo parágrafo ao artigo 20 da Lei
10.219/2001 , que Cria o Programa Nacional de Ren
da.Mínima vinculada à educação -Bolsa Escola"
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 6.857/02 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a redação do art. 127 da Lei na
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o
Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI N° 6.911/02 - do Senado Federal
- (PLS 181/2001) - que "dispõe sobre o direito do
portador de deficiência visual de ingressar e perma
necer em ambientes de uso coletivo acompanhado
de cão-guia." (Apensados: PL 5680/2001 e PL
45012003)
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI N° 5.764/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "proíbe o uso de dormente de
madeira proveniente de espécie nativa."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N° 5.918/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao § 30

, do art. 87, da Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO
MAGALHÃES NETO

PROJETO DE LEI N° 6.217102 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos lo
cais que comercializam cigarros, cigarrilhas, charu
tos, cachimbos, ou qualquer produto fumígero a ex
porem advertências sobre os males desses produ
tos."
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Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece re- PROJETO DE LEI W 5.150101 - do Sr. Salvador
gras e condições de emissão do REAL e os critérios Zimbaldi - que "institui o dia 27 de setembro de
para conversão das obrigações para o REAL, e dá cada ano como "Dia Nacional dos Vicentínos"."
outras providências"." RELATOR: Deputado PAES LANDIM

RELATOR: Deputado PAES LANDIM PROJETO DELEI N° 5.246/01 - do Sr. Bispo Rodri-
PROJETO DE LEI N° 4.425/01 - do Sr. Bispo Rodri- gues - que "dispõe sobre a inclusão da questão da
gues - que "institui a indenização por danos morais "violência contra a mulher" como parte dos temas
entre cônjuges." transversais integrantes dos parâmetros curriculares
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES nacionais."

PROJETO DE LEI N° 4.546/01 _ do Sr. Gonzaga RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsi" PROJETO DE LEI N° 5.735/01 - do Sr. Wilson San-
to Brasileiro, habilitando o agente da autoridade de tos- que "dispõe sobre a concessão de desconto
trânsito a proceder a retirada do disco ou unidade para professores na compra de livro didático."
de registro dos veículos equipados com registrador RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
instantâneo de velocidade e tempo." SILVA
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 4.598/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a padronização
dos dispositivos de operação e sinalização de eleva
dores elétricos em todo o País." (Apensado: PL
4697/2001)
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 4.735/01 - do Sr. Ivan Valente
-que "dá nova redação ao art. 30, da Lei na 9.394,
de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI W 4.740101 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre o monitoramento
nacional da cobertura florestal:'
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI W 4.867101 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que ''veda às empresas prestadoras de servi
ços de telefonia, que têm números de identificação
coincidentes com 0$ números de identificação de
partidos polfticos registrados no Tribunal Superior
Eleitoral, realizar qualquer tipo de publicidade, entre
6 de julho e 30 de novembro de 2002, em todo o ter
ritório nacional." (Apensado: PL 4912/2001)
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente
- qUê "d~ nova redação ao inciso 11, do art. 70

, da
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COLOMBO
PROJETO DE LEI N° 5.128/01 - do Sr. Narcio Ro
drigues __ q~e "denomina "Aeroporto de Uberaba 
Mário pe Almeida Franco" o aeroporto da cidade de
Ub~raba, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
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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° 569/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 8.685, de 20
de julho de 1993, que "Cria mecanismos de fomento
à atividade audiovisual e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 575/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "modifica a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, assegurando direitos morais aos dubladores
de obras audiovisuais."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 645/03 - do Sr. Cabo Júlio 
que "torna obrigatória a instalação de detetores ele
trônicos de metais nos pontos de acesso ao interior
dos prédios dos Tribunais e Fóruns Federais, em
todo o Território Nacional:'
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 774/03 - do Sr. Marcelo Cas
tro - que "dispõe sobre o adiamento de feriados."
(Apensado: PL 847/2003)
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 7.511/03 - do EXEC - (MSC
1248/2002) - que "altera dispositivos da Lei no
7.501, de 27 de junho de 1986, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI N° 7.514/03 - do Poder Executivo
- que "altera a Lei n° 7.070, de 20 de dezembro de
1982, que dispõe sobre pensão especial para os de
ficientes físicos que especifica."
RELATOR: Deputado LUIZ
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 48/03 - do Sr. Alceu Collares 
que "altera o art. 111 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 68/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta parágrafo 3° ao art. 80, da
Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
determinando a sinalização dos locais de instalação
de controladores de velocidade:'
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI W 79/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "acrescenta um inciso XIV-A e um §
8° no art. 4° da Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000:'
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE LEI N° 389/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "altera o art. 259 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro:'
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ
PROJETO DE LEI N° 397/03 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "determina que todo cigarro vendido
para exportação deverá conter na embalagem um
carimbo com os seguintes dizeres: "Todo cigarro
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PROJETO DE LEI N° 7.050/02 - do Senado Federal vendido para exportação não pode ser vendido no
- que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de mercado nacional interno.""
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

para definir como infração o transporte de bebidas PROJETO DE LEI N° 444/03 - do Sr. Luiz Bitten-
alcoólicas na condição que especifica:' court que "est b I b' t . d d- a e e a o nga one a e para as
RELATOR: DeputadolLDEU ARAUJO companhias teatrais ou de atores que tenham obtido
PROJETO DE LEI N° 7.403/02 - do Poder Executivo financiamento público ou incentivos fiscais previstos
- que "inscreve o nome do Barão do Rio Branco no na legislação cultural vigente, a realizarem apresen-
Livro dos Heróis da Pátria." tação gratuita para as escolas públicas do ensino
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS fundamental e médio, e dá outras providências."

RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS
PROJETO DE LEI N° 7.412/02 - do Sr. Neuton Lima MAGALHÃES NETO
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábri
cas de produtos que contenham látex gravar em
suas embalagens advertência sobre a presença
dessa substância."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES

PROJETO DE LEI N° 7.505/02 - do Poder Executivo
- que "dispõe sobre a proibição de fabricação, insta
lação, operação e importação de máquinas automá
ticas destinadas à venda de cigarros, cigarrilhas,
charutos e qualquer outro produto derivado do taba
co, fumígeno ou não e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA
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A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 171/03 Do Sr. Luiz Alberto 
que "solicita a inclusão de representante do Sindica
to dos Trabalhadores em Cartórios na Audiência PÚ
blica a ser Organizada por esta Comissão sobre a
legitimidade dos Cartórios."

REQUERIMENTO N° 175/03 Do Sr. Pastor Reinaldo
- que "requer a realização de audiência pública com
a presença do Ministro da Saúde, do Presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA e
o Presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmolo
gia para debater o programa de cirurgias de catara
tas no Brasil"

REQUERIMENTO N° 176/03 Do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "requer a realização de audiência pú
blica com os representantes da GLOBAL BRASIL
PARTICIPAÇÕES S/A e da ROSEMBERG
ASSOCIADOS para debaterem o caso da falência
das Fazendas Reunidas Boi Gordo."

REQUERIMENTO N° 177/03 Do Sr. João Alfredo 
que "requer a realização de reunião de audiência
pública conjunta com a Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, com os expositores que especifica,
para debater o sistema de quotas para as minorias
nas instituições de ensino do Pais."

REQUERIMENTO N° 178/03 Da Sra. Janete Capi
beribe - que "sol.icita sejam convidados os Srs.:
Francisco Waldir Pires de Souza, Corregedor Geral
da União, Demóstenes Torres, Senador da Repúbli-

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: plenário 8, anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

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° 3.988/97 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas
e equipamentos agrícolas de base familiar e dá ou
tras providências:'
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° 3.937/00 - do Sr. Ricardo Fiu
za - que "dá nova redação ao artigo 587 da Lei na
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Códi
go de Processo Civil"."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.341/00 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera0 art. 10 da Lei na 9.965, de 27 de abril
de 2000, que restringe a venda de esteróides ou
peptídeos anabolizantes e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
DECURSO: 5a SESSÃO

RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.111/93 - do Sr. Edison
Andrino - que "altera o inciso 111 , do artigo 106 da
Lei na 8.213 , de 24 de julho de 1991 , que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências <"'
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 6.100/02 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "attera o 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 ALMEIDA DE JESUS
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA sI:SSÃO: 08-08-03

PROJETO DE LEI N° 4.318/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o art. 97 do Código Penal,
modificando as condições de aplicação da medida
de segurança." (Apensado: PL 5813/2001)
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 5.917/01 - do Sr. José Pimen
tel - que "acrescenta parágrafo ao art. 28 da Lei na
8906, de 4 de julho de 1994 e dá outras providênci
as."

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici- ÚLTIMA SESSÃO: 06-08-03
dade e Mérito:
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ca, João Alberto Capiberibe, Senador da República,
Vanessa Grazziotin, Deputada Federal, Luíz Eduar
do Grenhalgh, Presidente da CCJR, Eliseu Resen
de, Presidente da Comissão de Finanças e Tributa
ção, e representantes das Comissões de Constitui
ção Justiça e Cidadania e Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, a comparecerem a
esta Comissão para apresentação e discussão do
PL n° 130 de 2003, de autoria do Senador João
Alberto Capiberibe, e PL n° 29 de 2003, de autoria
da Deputada Janete Capiberibe, que acrescentam
dispositivos à Lei de Responsabilide Fiscal."

REQUERIMENTO W 179/03 Do Sr. Pastor Reinaldo
- que "requer a realização de audiência pública com
representantes dos Ministérios da Saúde, da Fazen
da, da Justiça, da Casa Civil e da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária para debater a criação da
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamen
tos."

REQUERIMENTO N° 180/03 Do Sr. Pastor Reinal
do - que "requer que a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias solicite in
formações à Agência Nacional de Vigilância Sanitá
ria sobre apreensão de colírios e interdição de la
boratórios"

REQUERIMENTO N° 181/03 Dos Srs. Anselmo e
Eduardo Valverde - que "solicita sejam convidados
o Sr. Raimundo Mariano do Vale, Presidente do
Banco de Cooperativismo do Brasil S/A e o Sr. Jo
nas Tavares da Silva, Presidente da
SICOOB/CENTRALNORTE, para prestarem escla
recimentos sobre o fechamentoda Cooperativa
SICOOB/CREDIVALE, que resultou em sérios preju
ízos para os depositantes, quotistas e funcionários."

REQUERIMENTO N° 182/03 Da Sra. Ann Pontes
que " requer a realização de audiência Pública com
o Sr. José Dias Neto, Coordenador Geral de Gestão
de Recursos Pesqueiros do IBAMA a fim de expor
as políticas desenvolvidas pelos IBAMA para o setor
pesqueiro no Brasil."

REQUERIMENTO N° 183/03 Do Sr. Givaldo Carim
bão - que "requer que a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias participe da
realização do Seminário sobre Os Rumos do Sane
amento Ambiental no Governo Lula"
REQUERIMENTO N° 184/03 Da Sra. Ann Pontes 
que "solicita que seja convidada a Dr. MARIA
THEREZA WOLFF, Engenheira Química, especialis
ta em patentes e Biotecnologia, para debater as
ações que devem ser desenvolvidas no campo da

biotecnologia, em especial na questão das paten
tes."

REQUERIMENTO W 185/03 Do Sr. Takayama - que
"solicita que sejam convidados os Senhores
ANGELO COELHO, o Dr. ÊNIO BIANCO, o Dr.
EDSON CORREA BATISTA e o Dr. AMILTON
PLÁCIDO DA ROSA, para participar de reunião de
Audiência Pública Conjunta na Comissão e na Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, e na Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle para tratar de denuncias de irregularida
des cometidas pelas seguradoras de veículos auto
motores."

REQUERIMENTO N° 186/03 Do Sr. Celso Russo
manno - que "requer que sejam convidados os Srs.
Antônio Palocei, Ministro de Estado da Fazenda;
Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central do
Brasil; e Gabriel Jorge Ferreira, Presidente da Fe
braban - Federação Brasileira dos Bancos, para
prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento
por parte das instituições bancárias da legislação
existente (Lei n ° 4595, de 21 de dezembro de 1964,
e Resoluções do Banco Central)."
8 - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 5.802/01 - do Senado Federal
- (PLS 388/2001) - que "altera o art. 57 da lei 6360,
de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vi
gilância sanitária a que ficam sujeitos os medica
mentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e cor
relatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e
dá outras providências."
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado César Medeiros, em 02/04/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 217/01 
do Sr. Luiz Alberto - que "cria o Fundo Nacional
para o Desenvolvimento de Ações Afirmativas
(FNDAA)."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela aprovação, com emenda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.029/93 - Fábio Feldmann 
que "dispõe sobre a conversão nacional do Franco
Poincaré, para indenização de vítima de acidente
aeronáutico, de perda ou dano de bagagem, e dá
outras providências." (Apensados: PL 1349/1995, PL
2195/1996, PL 3898/2000 e PL 6358/2002)

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



TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 576/99 - do Sr. Simão Sessim
- que "proíbe a instalação de aquecedores a gás no
interior de banheiros."
RELATORA: Deputada ANN PONTES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.972/99 - do Sr. Marcos Cin
tra - que "a~era a Lei n° 4.771, de 15 de setembro
de 1965 - Código Florestal, dispondo sobre as áre
as de preservação permanente em áreas urbanas."
(Apensados: PL 2838/2000, PL 2995/2000, PL
4893/2001 e PL5927/2001)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
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RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT PARECER: pela rejeição deste, do PL 2838/2000,
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1349/1995, do PL 2995/2000, do PL 4893/2001, e do PL
e do PL 2195/1996, apensados, com substitutivo, e 5927/2001, apensados.
pela rejeição do PL 3898/2000, e do PL 6358/2002, PROJETO DE LEI N° 2.828/00 - do Sr. Antonio Car-
apensados. los Biscaia - que "acrescenta parágrafo único ao art.

PROJETO DE LEI N° 6.544/02 - do Sr. Mendes 1° da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, dispon-
Thame _ que "dispõe sobre a invalidade de contrato do sobre o acesso de pessoas portadoras de defi-

ciência nos estabelecimentos financeiros."ou título de crédito assinado em branco, altera o art.
71 da Lei n° 8.078, de .11 de setembro de 1990, que RELATOR~ Deputado ANSELMO
"Dispõe sobre a proteção do consumidor", e dá ou- PARECER: pela aprovação.

tras providências." PROJETO DE LEI N° 2.864/00 - do Sr. Luiz Sérgio
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER - que "dispõe sobre o cancelamento da cobrança de
PARECER: pela rejeição. valores questionados pelo usuário dos serviços de

PROJETO DE LEI N° 347/03 - da CPITRAFI - que telefonia:'
"altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998." RELATOR: Deputado NELSON BORNIER
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA PARECER: pela rejeição.

PARECER: pela aprovação, com emenda. PROJETO DE LEI N° 6.512/02 - do Sr. Dr. Hélio-
PROJETO DE LEI N° 660/03 - do Sr. João Herr- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
mann Neto - que "altera a Lei n° 9.605, de 12 de fe- cláusula em contrato de mútuo ou financiamento fir-

. d·8 "d' N b mado junto à instituição financeira."
~:j=l:oacih,i~;trát1~: d~~~~~:~d~ec~~d~~~õ:~~~~ RELATOR: Deputado NELSON BORNIER
dades lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi- PARECER: pela aprovação.
dências."" Vista ao Deputado Luíz Alberto, em 18-6-2003

RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS PROJETO DE LEI N° 49/03 - do Sr. Alceu Colla-
PARECER: pela aprovação. res - que "acrescenta parágrafo único ao art. ]O da

PROJETO DE LEI N° 716/03 - do Sr. Nelson Bornier Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, obrigan-
_ que "altera dispositivos da Lei n° 8.078, de 11 de do as concessionárias de serviço público a presta-
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa rem atendimento não automatizado gratuito aos
do Consumidor-, que dispõe sobre a proteção e de- usuários."
fesa do consumidor." RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
R~LATO~: Deputado PASTOR REINALDO PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. PROJETO DE LEI N° 62/03 - do Sr. Antonio Carlos

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi- Mendes Thame - que "acrescenta o inciso XVI-A ao
va pêlas Comissões _ Art. 2411: art. 51 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,

que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências"."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 64/03 - do Sr. Dr. Heleno 
que "cria o SubSistema de Informações sobre Áreas
Degradadas - SIAD - e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado César Medeiros, em 21-5-2003

PROJETO DE LEI N° 81/03 - do Sr. Roberto Maga
lhães - que "cria estímulos à produção de veículos
automotores "multicolTlbustível"."
RELATOR: Deputado PASTOR REINALDO
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PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Edson Duarte e Re
nato Cozzolino, em 21/05/2003

PROJETO DE LEI N° 104/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera os art. 32, 33 e 36 da Lei Fede
ral n° 7.357, de 02 de setembro de 1985, estabele
cendo normas para a circulação de cheque com
vencimento pré-determinado e para o pagamento de
cheque sem suficiente provisão de fundos."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Celso Russomanno, em
11-6-2003

PROJETO DE LEI N° 143/03 - do Sr. Luciano Cas
tro - que "disciplina a captação de recursos finan
ceiros para projetos ambientais e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados César Medeiros e Ha
milton Casara, em 04/06/2003

PROJETO DE LEI N° 222/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "torna obrigatória a adição de álcool
etílico carburante ao óleo diesel e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados César Medeiros, Julio
Lopes e Renato Cozzolino, em 21/05/2003
O Deputado César Medeiros apresentou voto em
separado em 04-6-2003

PROJETO DE LEI N° 237/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "acrescenta o parágrafo 5° ao art. 37 da Lei n°
8.078, de 1990."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 293/03 - do Sr. Pastor Jorge
- que "acrescenta artigo à Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, fixando prazo para apresenta
ção, pelas concessionárias, de contas relativas à
cobrança dos serviços prestados aos consumido
res e usuários."
RELATOR: Deputado PASTOR REINALDO
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 349/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "torna obrigatória a realização de audiências
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou
preços praticados pelas empresas prestadoras de
serviços públicos antes que os mesmos sejam auto-

rizados pelas respectivas agências reguladoras e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.

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 MARCELO GUIMARÃES
FILHO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 545/03 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "cria os Comitês Florestais."
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 710/03 - do Sr. Davi Alcolum
bre - que "dispõe sobre a vedação do uso dos prefi
xos 0300 ou assemelhados para acesso telefônico a
centrais de atendimento aos cidadãos."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 832/03 - do Sr. Sandes Júni
or - que "acrescenta dispositivo à Lei n.o 7.998, de
11 de janeiro de 1990, para assegurar que parcela
dos recursos alocados em ações de qualificação
profissional, no âmbito do Programa do Seguro-De
semprego, seja destinada à população afro-des
cendente."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 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 LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 937/03 - do Sr. Deley - que
"altera a Lei nO 6.938, de 31 de agosto de 1981, pre
vendo o seguro de responsabilidade civil por dano
ambiental, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela aprovação.
que "propõe que a Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize a Agência
Nacional de Petróleo - ANp, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente -IBAMA e a Petrobrás no que se re
fere à conformidade das atividades de prospecção
de petróleo no território nacional."

------~- ----------~--~-- ----~- - .---- ----
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RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
RELÁTÓRIO PRÉVIO: pela aprovação, nos termos
do Plano de Trabalho e Metodologia de Avaliação
apresentados.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
8/03 - do Sr. Sarney Filho - que "propõe que a Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias fiscalize os órgãos federais de meio ambi
ente em sua atuação de fiscalização de atividades
potencialmente poluidoras e de prevenção e contro
le de acidentes ambientais."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
RELÁTÓRIO PRÉVIO: pela aprovação, nos termos
do Plano de Trabalho e Metodologia de Avaliação
apresentados.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

07/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 581/03 - do Sr. Neuton Lima
que "acrescenta o parágrafo único ao artigo 3° da
Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o di
reito do assinante do serviço de telefonia fixa à ins
talação de um medidor do consumo dos pulsos ou
minutos locais junto ao seu telefone." (Apensado: PL
651/2003)

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.313/03 - do Sr. Dr. Rodolfo
Pereira - que "institui o Sistema de cota para a po
pulação indígena nas Instituições de Ensino Superi
or."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PROJETO DE LEI Nó 1.339/03 - do Sr. Fábio Souto
- que "altera a Lei n° 9.433, de 8 de Janeiro de
1997, prevendo aplicação de recursos na recupera
ção das áreas de preservação permanente que es
pecifica."
RELATOR: Deputado CASARA
PROJETO DE LEI N° 1.391/03 - do Sr. Ricartede
Freitas - que "altera a Lei n° 6.938, de 1981, dispon
do sobre a destinação dos recursos obtidos com o

pagamento de reposição florestal ou autorização de
desmatamento."
RELATOR: Deputado CASARA

PROJETO DE LEI N° 1.451/03 - do Sr. Severino Ca
valcanti - que "dá nova redação aos artigos 18, 27 e
49 do Código de Defesa do Consumidor, ao inciso 11
do § 1° e ao inciso IX do § 3°, todos do art. 206 do
Código Civil e acrescenta um artigo 446-A à Lei n.o
10.406, de 2002"
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI ND 3.196/00 - do Sr. João Paulo
que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos fabricantes
de aparelhos celulares alertarem seus usuários so
bre a possibilidade de danos à saúde." (Apensados:
PL 3665/2000 e PL 3432/2000 (Apensados: PL
358212000, PL 3596/2000 e PL 391212000))
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER

PROJETO DE LEI N° 91/03 - do Sr. João Alfredo 
que "considera efeito prejudicial sobre o meio ambi
ente socioeconômico o deslocamento de popula
ções imposto pela construção de barragens, rodovi
as e outras obras, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JUNIOR BETÃO
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.171/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "estabelece critérios para que o
cidadão possa atuar como Fiscal do Meio Ambien
te."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 4.804/01 - do Sr. Edinho Bez
- que "dispõe sobre a atividade de empresa emisso
ra de cartão de crédito, e dá outras providências."
(Apensado: PL 7277/2002 (Apensado: PL
1156/2003))
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5.344/01 - do Sr. Cabo Júlio 
que "modifica a Lei 8078, de 11 de setembro de
1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor,
e dá outras providências", determinando o uso de
letras de tamanho similar em todo o texto dos anún
cios veiculados pela televisão."
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RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 7.425/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "dispõe sobre a proibição de comercialização de
tintas em spray e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE

PROJETO DE LEI N° 181/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "proíbe a cobrança de taxa de religação
por concessionárias de distribuição de energia elé
trica."
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 235/03 - da Sra. Sandra Ro"
sado - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de ofe
recimento, à população de baixa renda, de gás li
qüefeito de petróleo em vasilhames de pequena ca
pacidade volumétrica:'
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 420/03 - do Sr. José Pimentel
- que ''veda a concessão de fiança por pessoa natu
ral, nos contratos em geral."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE

PROJETO DE LEI N° 1.131/03 - do Sr. Edson Duar
te - que "estabelece que os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios somente poderão receber os
recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente após
a instituição de seus respectivos Conselhos de Meio
Ambiente:'
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 1.196/03 - do Sr. Wladimir
Costa - que "regulamenta a exploração do açaí nati
vo (Euterpe oleracea Mart.)"
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE

PROJETO DE LEI N° 1.207/03 - do Sr. Eduardo
Paes - que "dispõe sobre a gestão do Parque Naci
onal da Tijuca, localizado no Município do Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro."
PROJETO DE LEI N° 1.254/03 - do Sr. César Mede
iros - que "dispõe sobre as auditorias ambientais e
a contabilidade dos passivos e ativos ambientais."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE

RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI N° 4.370/01 - do Sr. Ronaldo

Vasconcellos - que "cria a obrigatoriedade de pres
tação de garantia pelos revendedores de veículos."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

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

PROJETO DE LEI N° 4.373/01 - do Sr. Félix Men
donça - que "faculta aos consumidores ou usuários
de serviços públicos instalarem medidores para afe
rir o quantitativo gasto na utilização dos referidos
serviços:'
RELATOR: Deputado JULIO LOPES

PROJETO DE LEI N° 4.913/01 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "acrescenta o inciso I ao § 20 do art.
52 da Lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990,
obrigando que conste do contrato de crédito ou fi
nanciamento a taxa percentual diária de desconto
aplicável no caso de liquidação antecipada de débi
to." (Apensado: PL 5297/2001)
RELATOR: Deputado JULIO LOPES
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 879/99 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera o parágrafo único do art. 2° da Lei
n° 4.771, de 15 de setembro de 1965:'
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 39/03 Da Sra. Terezinha Fer
nandes - que "solicita que seja realizada audiência
pública para discutir o Saneamento Ambiental."

REQUERIMENTO N° 40/03 Do Sr. Rogério Silva 
que "requer convite ao Ministro da Saúde, Humberto
Costa à Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior."

REQUERIMENTO W 42/03 Do Sr. Zezéu Ribeiro
que "requer a realização de audiência pública para
debater as interfaces entre a ação dos serviços de
registro imobiliário e o desenvolvimento urbano."

REQUERIMENTO N° 43/03 Do Sr. Ary Vanazzi 
que "requer a participação como representante des
sa Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
na participação do Seminário Estadual sobre Habi
tação Popular."

REQUERIMENTO N° 44/03 Do Sr. Ary Vanazzi 
que "requer a participação na 1a Conferência Regio-
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nal das Cidades, representando essa Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior."

REQUERIMENTO N° 45/03 Da Sra. Maria do Carmo
Lara - que "requer a realização do Seminário "Os
rumos do Saneamento Ambiental no Governo Lula",
a ser realizado em conjunto corn a Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
(CDCMAM), a Ouvidoria Parlamentar e outras."

REQUERIMENTO N° 46/03 Oa Sra. Maria do Carmo
Lara - que "requer seja realizado um Seminário. so
bre "Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jequi
tinhonha e Mucuri", em conjunto com a Comissão
de Legislação Participariva."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.175/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o Artigo 44-A à Lei n° 9.636,
de 15 de maio de 1998, para ressalvar direitos de
adquirentes de parcelamentos de imóveis de domí
nio da União, oriundosde ocupações para fins resi
denciais, no Distrito Federal, e dá outras providênci
as."

PROJETO DE LEI ND 1.198/03 - do Sr. Gilmar Ma
chado - que "altera a Lei n° 7.827, de 27 de setem
bro de 1989, que "regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.242/03 - do Sr. Carlos Sou
za -que "destina recursos dos concursos de prog
nósticos e loterias administradas pela Caixa Econô
mica Federal aos Municípios com índice de Desen
volvimento Humano menor ou igual a 0,499."

PROJETO DE LEI N° 1.249/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "torna obrigatório a construção de prédios
destinados ao ensino fundarnental e de praças de
esporte nos conjuntos habitacionais construídos
para população de baixa renda."

PROJETO DE LEI N° 1.370/03 - do Sr. Inácio Arru
da - que "institui o "Selo Estatuto da Cidade", com o

1111

objetivo de impulsionar a implementação das ações
e diretrizes contidas na Lei n° 10.257, de 10 de julho
de 2001, que "regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e dá outras providências"."

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30mln

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Audiência Pública:
TEMA: Drama envolvendo os processos judiciais, em
andamento no Brasil e na Argentina, relativos ao se
questro da menor Bárbara Weiss pek> pai argentino

Convidadas:
Sra. Marlise Weiss - Mãe da menor sequestrada;
Sra. Patrícia Lamego - Coordenadora da Autoridade
Central da Secretaria Especial de Direitos Humanos.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos n° 5

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 63/03 Dos Srs. Enio Bacci e
André Zacharow - que "propõe a realização de Au
diência Pública Conjunta para debater a pol ítica de
Microcrédito do Governo Federal."

REQUERIMENTO N° 64/03 Do Sr. Reinaldo Betão 
que "propõe o envio de correspondência aos Parla
mentos de outros países pedindo apoio à candidatu
ra da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos
Olímpicos de 2012."

REQUERIMENTO N° 65/03 Do Sr. Léo Alcântara 
que "propõe a realização de audiência pública con
junta com a Comissão de Minas e Energia, com a
presença da Sra. Ministra de Minas e Energia e do
Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen
to, representantes da indústria automobilística e os
produtores do setor sucroalcooleiro, para debater
questões sobre a situação atual do Programa Nacio
nal do Álcool."



36750 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

EDUARDOCARLOSDeputado

PROJETO DE LEI N° 129/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "dá nova redação ao inciso I do
art. 60 da Lei na 5.764 de 16 de dezembro de 1971:'
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado lico Bronzeado, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 230/03 - do Sr. Dr. Pinotti 
que "acrescenta inciso ao art. 43 da Lei na 9.279, de
14 de maio de 1996, limitando os direitos de prote
ção patentária das substâncias farmacêuticas com
ponentes de medicamentos produzidos pelos labo
ratórios estatais."
RELATOR: Deputado DA. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 422/03 - do Sr. José Pimentel
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de dispositivo
"bivoltagem" nos aparelhos elétricos e eletrônicos
de uso doméstico comercializados no Território naci
onal."
RELATOR:
CADOCA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 629/03 - do Sr. Moisés Lipnik
- que "proíbe a importação de mercadorias produzi
das com trabalho infantil ou com contrato de apren
dizagem, nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI W 835/03 - do Sr. Paulo Marinho
- que "cria Área de Livre Comércio no Município de
Caxias, no Estado do Maranhão, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 863/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a criação do Programa
de Medicamentos ao Trabalhador - PMT, em com
plemento aos programas de saúde assistencial ou
ocupacional."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.239/02 - do Poder Executivo
- (MSC 147/2002) - que "estabelece multa em ope
rações de importação e dá outras providências."
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela aprovação das Emendas nas 1, 2 e
3 do Senado Federal.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená- RELATOR: Deputado JOÃO LYRA
rio: PARECER: parecer com Complementação de Voto,

URGÊNCIA ART. 155 RI pela aprovação deste, com emendas, e pela rejeição
da Emenda apresentada na Comissão.
Vista conjunta aos Deputados Osório Adriano, Ro
naldo Dimas e lico Bronzeado, em 25/06/2003

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/03 - do
Sr. Rogério Silva - que "dispõe sobre o pagamento
de Tributos e da Contribuição Social, incidentes na
comercialização de bens finais, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON
PARECER: pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 852101
- do Sr. Henrique Fontana - que "convoca plebiscito
para decidir sobre a participação do Brasil na Área
de Livre Comércio das Américas (ALCA)."
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston,
Enio Tatico, Rubens Otoni e lico Bronzeado, em
25-6-2003

PROJETO DE LEI N° 7.244/02 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera o Capítulo VII-B da Lei na
6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação
dada pela Lei na 10.303, de 31 de outubro de 2001:'
RELATOR: Deputado ALEX CANllANI
PARECER: pela aprovação.
C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.466/01 - do Sr. Átila Lins 
que "altera o Decreto-lei na 288, de 28 de fevereiro
de 1967:'
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Rubens Otoni, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 5.672/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera dispositivos da Lei na 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as soci
edades por ações, e dá outras providências."
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PROJETO DE LEI N° 1.142/03 - do Sr. Darcísio Pe
rondi - que "altera a Lei n° 1.283, de 18 de dezem
bro de 1950, alterada pela Lei n° 7.889, de 23 de
novembro de 1989, que "Dispõe sobre inspeção in
dustrial e sanitária dos produtos de origem animal",
e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JOÃO LYRA
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 189/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre a exigibilidade de aplica
ções em crédito rural e em financiamentos às micro
e pequenas empresas"
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO

PROJETO DE LEI N° 934/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "institui Contribuição de Intervenção no Domí
nio Ec<mômico destinada a financiar programas de
tratamento de doenças provocadas pelo uso de be
bidas alcoólicas."
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS

PROJETO DE LEI N° 1.082/03 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "cria a Área Comum de Livre Co
mércio no Município de Chuí, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI W 1.225/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre as condições exigíveis
para a identificação de couro e das matérias-primas
sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e
artefatos." (Apensado: PL 1409/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 1.241/03 - do Sr. Bassuma
que "determina que os estabelecimentos que ven
dem combustíveis e GLP, diretamente ao consumi
dor exponham, detalhadamente, a composição do
preço final do produto."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI N° 1.315/03 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "dispõe sobre desconto a ser concedi
do pelos postos de serviço no preço de combustíve
is para abastecimento a taxistas e caminhoneiros."

RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.333/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Autoriza o Poder Executivo a criar o Fun
do de Apoio à Microempresa a ser administrado
pelo BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social .'"'
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 1.427/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "acrescenta os incisos VI e VII, ao art. 1°, da
Lei n° 5.614, de 5 de outubro de 1970 e os incisos
IV e V, ao art. 32 da Lei n° 8.934, de 18 de novem
bro de 1994."
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA

PROJETO DE LEI W 1.437/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera o parágrafo único do art. 32 da Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado GIACOBO

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

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.503/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a padronização de embalagens
de produtos de consumo por volume ou peso."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 7.140/02 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "altera0 Código de Defesa do Consumi
dor deforma a garantir o acesso gratuito dos consu
midores aos serviços de atendimento." (Apensados:
PL 518/2003 e PL 743/2003)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N° 25/03 - do Sr. Roberto Gouve
ia - que "estabelece a obrigatoriedade de instalação
de "air-bag" em automóveis." (Apensado: PL
225/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 580/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991, que "Dispõe sobre as locações dos imóveis
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urbanos e os procedimentos a elas pertinentes"."
(Apensado: PL 681/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 701/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais
para cancelamento de registro de micro e pequenas
empresas:'
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 22/03 - do Sr. Roberto Gouve
ia - que "inclui a invenção de medicamento para
prevenção e tratamento da Síndrome de Imunodefi
ciência Adquirida - SIDA / AIDS e de seu processo
de obtenção como matérias não patenteáveis:'
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 1.018/03 - do Sr. José Divino
- que "altera dispositivo da Lei n° 9.478, de 06 de
agosto de 1997, que dispõe sobre a Política Energé
tica Nacional e as atividades relativas ao monopólio
do Petróleo."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.090/02 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "veda a exposição de mulheres
nuas ou em trajes sumários em material de divulga
ção turística."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 10/03 Do Sr. Gastão Vieira 
que "requer a realização da IV Conferência Nacional
de Educação em conjunto com o Ministério da Edu
cação e a UNESCO:'

REQUERIMENTO N° 32/03 Do Sr. Gilmar Machado
- que "solicita a realização de seminário para deba
ter a regulamentação e implementação da Lei n°
10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de
"História e Cultura Afro-Brasileira" no ensino funda-

mental e médio, por ocasião da "11 Jornada Bra
sil/África", a ser promovida pela Câmara dos Depu
tados, através do Espaço Cultural Zumbi dos Palma
res, no período de 10 a 21 de novembro de 2003,
semana da Consciência Negra."

REQUERIMENTO N° 51/03 Da Sra. Alice Portugal
que "requer a realização de Audiência Pública para
discutir os abusos praticados pelas escolas particu
lares na fixação das mensalidades e as ameaças e
constrangimentos impostos aos estudantes inadim
plentes."

REQUERIMENTO N° 53/03 Dos Srs. Odair e Gilmar
Machado - que "requer o envio de Indicação ao Mi
nistro da Educação para que a Escola Agrotécnica
de Muzambinho/MG seja transformada em CEFET e
a Divisão Educacional Jerônimo Fernandes, no mu
nicípio de Carmo de Minas - MG, seja transformada
em uma Unidade de Educação Descentralizada 
UNED - da mesma."

REQUERIMENTO N° 54/03 Do Sr. Wasny de Roure
e outros - que "requer que sejam convidadas autori
dades representantes do Ensino Teológico no Brasil
e representantes do Ministério da Educação para,
em audiência pública desta Comissão, discutir o pro
cesso de regulamentação dos Cursos Superiores do
Ensino de Teologia no Brasil."

REQUERIMENTO N° 55/03 Do Sr. João Grandão
que "requer a realização de reunião audiência públi
ca conjunta com a Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, para tratar de co
tas para acesso a universidades públicas."

REQUERIMENTO N° 56/03 Do Sr. Paulo Rubem
Santiago - que "solicita a presença do Ministro da
Educação na Comissão para debater a situação ad
ministrativa, pedagógica e financeira das seguintes
Unidades Federais de Ensino Tecnológico: CEFET
DE PETROLlNA E FECIFE; ESCOLAS
AGROTÉCNICAS DAS CIDADES DE BELO
JARDIM, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E
BARREIROS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO."
REQUERIMENTO N° 57/03 Da Sra. Miriam Reid 
que "solicita a realização de reunião de audiência
pública para discutir o Programa Nacional de Ali
mentação Escolar - PNAE."

REQUERIMENTO N° 58/03 Da Sra. Professora Ra
quel Teixeira - que "solicita informações ao Senhor
Ministro de Estado da Educação, relativas ao reco
lhimento pelas empresas da contribuição social do

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



ma."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.510/02 - do Senado Federal
- que "denomina "Aeroporto de Joinville - Lauro
Carneiro de Loyola" o Aeroporto de Joinville, no
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1 CVT.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.110/01 - do Sr. Marcus Vi
cente - que "denomina "Aeroporto de Vitória - Euri
co de Aguiar Salles" o aeroporto da cidade de Vitó
ria-ES."
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.511/02 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "denomina "Ponte Ilha Grande" a ponte
rodoviária sobre o Rio Paraná, entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e Paraná."
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.949/02 - do Sr. Romeu Que
iroz - que "denomina" Rodovia Celso Murta "o tre
cho da rodovia BR-367, entre as cidades de Araçuaí
e Salinas, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA
PARECER: pela aprovação deste.

os."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.866/02 - do Senado Federal
- (PLS 251/2001) - que "inclui parágrafo único no
art. 44 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
acerca do acesso aos cursos de graduação da edu
cação superior."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 739/03 - do Senado Federal
que "altera os arts. 5° e 18 da Lei n° 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, para atualizar a denominação
das fontes de recursos para o Fundo Nacional da
Cultura (FNC) e estender à realização de mostras e
festivais audiovisuais a fruição de incentivo fiscal."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 861/03 - do Senado Federal
que "institui o Dia do Instrumentador Cirúrgico."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação.

D - ProposiçÕéS Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 6.630/02 - do Senado Federal
- (PLS 21212001) - que "dá nova redação ao § 1°
do art. 19 da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001
(dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estu
dante do Ensino Superior), para atribuir prioridade
absoluta aos alunos afrodescendentes e ameríndi-

B - Redação Final:

PROJETO DE LEI N° 1.670/96 - do Poder Executivo
- (MSC 235/1996) - que "dispõe sobre o incentivo a
ser prestado pelo Poder Público à criação, consoli
dação e capacitação de cooperativas oU de associa
çõesque menciona, e acrescenta dispositivos ao ar
tigo 24 da Lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

C-
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salário-educação (§ 5° do art. 212 da Constituição PROJETO DE LEI N° 7.026/02 - do Senado Federal
Federal):' - (PLS 8212002) - que "denomina Viaduto Ovídio

REQUERIMENTO N° 59/03 Do Sr. Gastão Vieira - José dos Santos o viaduto localizado no km 620 da
que "requer a realização de reunião de audiência rodovia BR-153, no Município de Morrinhos, no
para debater o "Ensino a Distância." Estado de Goiás:'

RELATOR:Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.194/02 - do Senado Federal
- (PLS 73/2002) - que "declara o Município de Ca
pinzal, no Estado de Santa Catarina, Capital Brasile
ira do Chester."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.200/02 - do Senado Federal
- (PLS 214/2001) - que "altera o nome do Aeropor
to Internacional de Boa Vista, no Estado de Rorai-
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PROJETO DE LEI N° 548/03 - do Sr. Wladimir Cos
ta - que "declara Nossa Senhora de Nazaré padroe
ira da Amazônia."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 892/03 - do Sr. Zico Bronzea
do - que "a BR-317 fica denominada "RODOVIA
WILSON PINHEIRO"."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 954/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "inscreve o nome do Brigadeiro 
Honorário do Exército José Vieira Couto de Maga
lhães no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 608/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "acrescenta artigo à Lei n° 6454,
de 24 de outubro de 1977, que dispõe sobre a deno
minação de logradouros, obras, serviços e monu
mentos públicos, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI NO 4.776/01 - do Sr. Nelson Meu
rer - que "altera o art. 2° e acrescenta dispositivos à
Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de 1998, que modi
fica a legislação que rege o salário-educação edá
outras providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Lobbe Neto, Suely
Campos e Valdenor Guedes, em 25/06/2003
A Deputada Suely Campos apresentou voto em se
parado em 05/08/2003

PROJETO DE LEI N° 2.312/00 - do Sr. Ricardo No
ronha - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a
permissão de saque pelo trabalhador na conta do
FGTS para pagamento de anuidade escolar." (Apen
sados: PL 2388/2000, PL 2490/2000, PL 3165/2000,
PL 3437/2000, PL 3570/2000, PL 3671/2000, PL
3760/2000, PL 3761/2000, PL 4044/2001, PL
4225/2001, PL 4630/2001, PL 4657/2001, PL
4727/2001, PL 4948/2001, PL 5652/2001, PL
5992/2001, PL 6215/2002, PL 6611/2002, PL
6889/2002, PL 6902/2002, PL 7114/2002, PL
7373/2002, PL 7465/2002, PL 485/2003, PL
697/2003, PL 825/2003 e PL 1023/2003)
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PARECER: pela rejeição deste, do PL 2388/2000,
do PL 2490/2000, do PL 3165/2000, do PL
3437/2000, do PL 3570/2000, do PL 3671/2000, do
PL 3760/2000, do PL 3761/2000, do PL 4044/2001,
do PL 4225/2001, do PL 4630/2001, do PL
4657/2001, do PL 4727/2001, do PL 4948/2001, do
PL 5652/2001, do PL 5992/2001, do PL 6215/2002,
do PL 6611/2002, do PL 6889/2002, do PL
6902/2002, do PL 7114/2002, do PL 7465/2002, do
PL 485/2003, do PL 697/2003, do PL 825/2003, e
do PL 1023/2003, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Alice Portugal, Carlos
Abicalil e Severiano Alves, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 817/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "obriga as mantenedoras de instituições priva
das de ensino superior, a aplicar, no mínimo, 5% de
seu faturamento líquido anual na execução de bol
sas de estudos a estudantes carentes."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.403/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dispõe sobre a autorização e o funcionamen
to de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmá
cia-Bioquímica e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 336/03 - do Sr. Paes Landim 
que "altera a redação do art. 45 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 340/03 - do Sr. Paes Landim
que "altera a redação do § 1° do art. 9° da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 786/03 - do Sr. Odair - que
"dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 8.958, de 20
de janeiro de 1994 que dispõe sobre as relações en
tre as instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.221/01 - dos Srs. Paulo Ro
cha e Professor Luizinho - que "altera o § 1° do art.
48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

_.._._---- .. ----_._.... --- ---_...--- ._.-._-- ._-----
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RELATOR: Deputado LOBBE NETO
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003

CECD, da EMC 2/2003 CECD, e da EMC 3/2003
CECD, apensados, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.007/03 - do Sr. Dimas Ra
malho - que "permite ao contribuinte do imposto de
renda deduzir do imposto devido parte das doações
feitas a entidades de ensino público superior:'
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 433/03 - da Sra. Mariângela
Duarte - que "altera a Lei nO 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, modificada pela Lei n° 10.639, de 09
de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir, no currícu
lo oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da
temática "Hístória e Cultura Afro-Brasileira e Indíge-
na"."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 659/03 - do Sr. Milton Monti 
que "dá nova redação ao § 5° do art. 26 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 99/03 - do Sr. Romel Anizio 
que "dispõe sobre a garantia de alimentação escolar
nos períodos de férias escolares."
RELATOR:·Deputado·CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 706/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional". "
RELATORA: Deputada CELC1TA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 4.283/01 - do Sr. Paulo Lima
que "dispõe sobre o atendimento a crianças de zero
a três anos em regime de colaboração entre a
União, Estados e Municípios e dá outras providênci
as." RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.047/01 - do Sr. Givaldo Ca
rimbão - que "altera o art. 16 do Decreto-lei n° 236,
de 28 de fevereiro de 1967, para definir os horários

de veiculação e a duração dos programas educati
vos:'
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Ivan Valente, em 25/06/2003
O Deputado Átila Lira apresentou voto em separado
em 12/06/2003

PROJETO DE LEI N° 775/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que ''tornar obrigatório a veiculação de men
sagens educativas nas capas e contracapas dos ca
demos escolares adquiridos pela rede pública em
todo o País , proibindo a veiculação de mensagens
promocionais de realizações governamentais."
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 335/03 - do Sr. Paes Landim 
que "estabelece normas para registro, validação, ar
quivamentoe expedição de documentos escolares e
cria instância administrativa para solução de confli
tos decorrentes."
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 653/03 - do Sr. Luciano Zica
que "dispõe sobre a distribuição de materiais esco
lares e equipamentos de informática compatíveis
com a atividade escolar declarados abandonados ou
objeto de pena de perdimento."
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALlL
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.638/00 - do Sr. Paulo Paim
- que "institui o Estatuto do Portador de Necessida
des Especiais e dá outrasprovidências." (Apensado:
PL 5439/2001 )
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL-5439/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 7.397/02 - do Sr. Moacir Mi
cheletto - que "acrescenta parágrafo ao art. 2° da
Lei n° 5194, de 24 de dezembro de 1966"
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.168/00 - da Sra. Laura Car
neiro - que "dispõe sobre o dia do Profissional de
Educação Física."
RELATOR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 1.096/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "institui o Dia 5 de abril como o "Dia
Nacional do Samba.''''

PROJETO DE LEI N° 1.153/03 - do Sr. Wasny de
Roure - que "acrescenta inciso ao artigo 44 da Lei
na 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI N° 1.077/03 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "dispõe sobre conteúdos curriculares da
formação do Pedagogo para atuar junto a estudan
tes com restrição de locomoção."

PROJETO DE LEI N° 1.118/03 - do Sr. Edison
Andrino - que "dá nova redação aoart. 50 da Lei na
9.870, de 23 de novembro de 1999."

PROJETO DE LEI N° 1.128/03 - do Sr. Carlos Abi
calil - que ""Dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do professor da Rede PÚ
blica de Ensino e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.164/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome do General
Osório no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.165/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Heitor
Villa-Lobos no Livro dos Heróis da Pátria:'

PROJETO DE LEI N° 1.172/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "dispõe sobre as diretrizes da
política nacional de formação, certificação e valori
zação do magistério público:'

PROJETO DE LEI N° 1.200/03 - do Sr. Ivan Valente
- que "altera os artigos 9° e 45 da Lei n.o 9.394, de
20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI N° 1.231/03 - do Sr. Sandes Jú
nior - que "dispõe sobre o peso da mochila e simila
res a ser transportado pelo estudante."

PROJETO DE LEI N° 1.252/03- do Sr. Onyx Loren
zoni - que "institui a obrigatoriedade de exames \a-

PROJETO DE LEI N° 6.676/02 - do Sr. Nelson Pel- inscrições em vestibulares." (Apensados: PL
legrino - que "institui o dia 16 de maio como o Dia 5548/2001, PL 6809/2002, PL 7273/2002 e PL
Nacional dos Trabalhadores de Limpeza." 1205/2003)

RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA PROJETO DE LEI N° 6.497/02 - do Sr. Feu Rosa _
PARECER: pela aprovação. que "declara o dia 26 de janeiro de 1500 como data

PROJETO DE LEI N° 172/03 - do Sr. Salvador Zim - oficial do Descobrimento do Brasil."
baldi - que "institui o dia 12 de Outubro de cada RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

ano, dia de Nossa Senhora Aparecida, como "Dia da PROJETO DE LEI N° 310/03 - do Sr. Carlos Nader
Padroeira do Brasil" , feriado nacional." _ que l"'Altera o art. 8 da lei n ° 9.766, de 18 de de-
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI zembro de 1998, que dispõe sobre a legislação do
PARECER: pela rejeição. Salário - Educação. ""
Vista à Deputada Marinha Raupp, em 28/05/2003

PROJETO DE LEI W 759/03 - da Sra. Maria do Ro
sário - que "institui o Dia Nacional da Cultura de
Paz nas escolas públicas e privadas, e dá outras
providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 807/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "institui o Dia Nacional do Escrivão de Polícia."
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 858/03 - do Sr. Humberto Mi
chiles - que "dispõe sobre a instituição do ano de
2004 como o Ano do Magistério."
RELATORA: Deputada NEYDE APARECIDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 953/03 - do Sr. Lobbe Neto 
que "institui o "Dia Nacional do Biomédico"."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 4.707/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "modifica o inciso 11, do art. 67, da Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras pro
vidências." (Apensado: PL 6283/2002)
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 5.384/01 - do Sr. Aloizio Mer
cadante - que "dispõe sobre a cobrança de taxas de

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



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a Lei n° 6.932, de 07 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico re
sidente e dá outras providênpias."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 6.864/02 - do Sr. José Priante
- que "denomina "Aeroporto de Santarém - Maestro
Wilson Fonseca" o aeroporto da cidade de Santa-

PROJETO DE LEI N° 1.439/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "torna obrigatório a inclusão no currículo
escolar de ensino médio e fundamental de matéria
relativa a educação para o trânsito."

PROJETO DE LEI N° 1.450/03 - do Sr. Olavo Calhe
iros - que "acrescenta o inciso I, no artigo 42 da Lei
n° 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), de 11
de setembro de 1990, para que, durante o ano leti
vo, o estudante não sofra qualquer punição pelo
atraso no pagamento de mensalidade escolar."

PROJETO DE LEI N° 1.407/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Carlos
Gomes no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.413/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino
de informática nos currículos plenos dos estabeleci
mentos de ensino médio e fundamental."

PROJETO DE LEI N° 1.429/03 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "cria o Dia Nacional do Guarda
Municipal, a ser comemorado no dia 10 de outubro:'

PROJETO DE LEI N° 1.438/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera a redação do inciso VI do art. 3° da
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta
belece as Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal."

PROJETO DE LEI N° 1.406/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Ana Néri
no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.261/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "inclui a disciplina Cidadania no currícu
lo das escolas de nível fundamental dos sistemas de
ensino municipal, estadual e federal."

PROJETO DE LEI N° 1.263/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro- que "acrescenta. alínea a.o § 3° do art. 18
da Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de 1991, altera
do pela Lei nO 9.874, de 23 de novembro de 1999."

PROJETO DE LEI· N° 1.272/03 - da Sra. Marinha
Raupp - que "cria o Programa Especial de Pecúlio
Estudantil e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI N° 1.277/03 - do Sr. Reinaldo Be
tão. - quê "institui o Dia Nacional em Homenagem
ao Motociclista."

PROJETO DE LEI N° 1.290/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui o Dia Nacional da Segurança
Pública e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.295/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome do Mare
cha.l João Batista Mascarenhas de Morais no Livro
dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.300/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "institUi o Dia Nacional do Desafio."

PROJETO DE LEI N° 1.310/03 - do Sr. Heleno Silva
- que "inclui· a disciplina Conhecimentos Agropecuá
rios no currículo escolar do ensino fundamental e
médio, sendo obrigatória nos sistemas Federal,
Estadual e Municipal."

PROJETO DE LEI N° 1.384/03 - do Sr. Gastão Viei·
ra - que "institui o Ano Nacional do Poeta
SOUSÂNDRADE, a ser celebrado em 2004:'

PROJETO DE LEI N° 1.385/03 - do Sr. Gastão Viei
ra -que "institui o Dia da Imigração Portuguesa no
Brasil."

PROJETO DE LEI N° 1.258/03 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "altera a Lei n° 9.131, de 24 de novem
bro de 1995."

PROJETO DE LEI N° 1.260/03 - do Sr. Eduardo
Campos - que "altera os arts. 6°, 32, caput, 34, ca
put e § 2°, 35 e 87, § 3°, inciso I, e acrescenta o art.
89-A à Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional"."
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boratoriais para determinação dos níveis de aflatoxi- PROJETO DE LEI N° 1.392/03 - da Sra. Professora
na em alimentos destinados à merenda escolar." Raquel Teixeira - que "institui o Dia do Plano Nacio

nal de Educação."

PROJETO DE LEI N° 1.405/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "institui o Dia Nacional da Ca
ridade:'

1m
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REQUERIMENTO N° 16/03 Do Sr. Armando Montei
ro - solicitando que sejam convidados os Srs. Alce
dino Gomes Barbosa, Presidente do Conselho Fe
deral de Contabilidade, e Roberto Teixeira da Costa,
representante do IASB, para pronunciarem-se, em
audiência pública, sobre o Projeto de Lei n°
3.741/00, do Poder Executivo, que "altera e revoga
dispositivos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, define e estende demonstrações contábeis e
dispões sobre os requisitos de qualificação de enti
dades de estudo e divulgação de princípios, normas
e padrões de contabilidade e auditoria como Organi
zações da Sociedade Civil de Interesse Público".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 396/00
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC n° 755/98) - que "aprova o texto
do Acordo sobre Promoção e Proteção Recíproca
de Investimentos, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Federal da Alemanha, em Bonn, em 21 de se
tembro de 1995."
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.998/03 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional - (MSC n° 743/02) - que "apro
va o texto do Convênio de Subscrição de Ações da
Corporação Andina de Fomento - CAF:'
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária, com emenda, e, no mérito,
pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.004/03 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional - (MSC n° 674/02) - que "apro
va o texto do Acordo de Assistência Mútua entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da Federação da Rússia para Prevenção,

PL 6900/2002) RELATOR: 10/03/03, referentes às irregularidades decorrentes
da arrecadação com a cobrança do Seguro Obriga
tório de Danos Pessoais causados por Veículos Au
tomotores de Via Terrestre - DPVAT.

rém ~ PA." (Apensado:
Deputado ZÉ LIMA

PROJETO DE LEI N° 850/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "proíbe o uso de publicidade em
livros didáticos e material escolar."
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N° 997/03 - do Sr. Vittorio Medioli
- que "cria a obrigatoriedade de impressão do Hino
Nacional nos cadernos escolares:'
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI ND 3.080/00 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a Lei n° 6.932, de 07 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico re
sidente e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-08-03

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 04 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 35/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "adiciona parágrafo ao art. 6° da Lei N° 9.870,
de 23 de novembro de 1999."

A - Requerimentos:
REQUERIMENTO N° 5/03 Do Sr. Carlos Willian 
para que sejam convidados os Srs. João Elísio Fer
raz de Campos, Presidente da Federação Nacional
das Empresas de Seguros Privados e de Capitaliza
ção; Délio Malheiros, Advogado do Movimento das
Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais; o
Presidente da Associação Brasileira dos Departa
mentos de Trânsitos; Elizeu Augusto de Oliveira,
Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro;
Armando Virgílio, Presidente da Federação Nacional
dos Corretores de Seguros Privados de Capitaliza
ção, de Previdência Privada e das Empresas Corre
toras de Seguros; Hélio Porto Carrero de Castro,
Superintendente de Seguros Privados - SUSEp,
prestarem esclarecimentos relativos às denúncias
publicadas pelo jornal Estado de Minas, de
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Investigação e Combate a Infrações Aduaneiras, ce
lebrado em Brasília, em 12 de dezembro de 2001."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 124/00 
do Sr. Inácio Arruda - que "autoriza o Poder Executi
vo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento
do Cariri-Araripe (RICA) e dá outras providências."
(Apensado: PLP n° 279102)
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto e do PLP n° 279/02,
apensado, e, no mérito, pela aprovação do Projeto e
rejeição do apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 186/01 
da Sra. LuciChoinacki - que "cria o Seguro de Ren
da Agrícola para os trabalhadores assentados, e pe
quenos e médios agricultores, e institui o Fundo de
Estabilização do Seguro de Renda Agrícola, e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 203/01 
do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre as no
vas regras do Sistema Financeiro da Habitação e dá
outras providências." (Apensado: PLP n° 294/02)
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e do PLP nO
294/02, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 235/01 
do Sr. Ney Lopes - que "autoriza o Poder Executivo
a criar a "Região Integrada de Desenvolvimento do
Seridó", institui o Programa Especial de Desenvolvi
mento, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 264/01 
da Sra. Luiza Erundina - que "cria a Região Admi
nistrativa Integrada e o Programa Especial de De
senvolvimento do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba e
dá outras providências." (Apensado: PLP n° 329/02)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

lfl[]f

PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda
da CDUI, com emenda, e pela inadequação financeira
e orçamentária do PLP n° 329/02, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.192/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dispõe sobre o Ensino na Polícia Militar do
Distrito Federal e dá outras providências."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

PROJETO DE LEI N° 4.506/01 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina que as indústrias de bebidas alcoóli
cas custearão as despesas de recuperação dos de
pendentes de álcool."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 4.868/01 - do Sr. Dr. Hélio 
que "inclui os aprovados no ENEM no Fundo de Fi
nanciamento ao Estudante de Ensino Superior 
FIES."
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.263/96 - do Senado Federal
- (PLS n° 214/95) - que "cria área de livre comércio
nos Municípios de Corumbá e Ladário, Estado do
Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequa
ção financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
prejudicialidade.

PROJETO DE LEI N° 2.661/00 - do Senado Federal
- (PLS n° 66/99) - que "institui a linha oficial de po
breza e estabelece que o Governo Federal deverá
definir metas de progressiva erradicação da pobreza
e diminuição das desigualdades socioeconômicas, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela não implicação do Projeto e da
emenda da Comissão de Seguridade Social e Famí-
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lia com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 2.707/00 - do Poder Executivo
- (MSC n° 390/00) - que "altera o art. 1° da Lei n°
9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS."
RELATOR: Deputado MANATO
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 5.220/01 - do Senado Federal
- (PLS n° 673/99) - que "altera a redação do art. 43
da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão
Negativa de Débitos (CND), a ser expedida por ban
cos de dados e cadastros, estabelecendo prazo
para correção de registros inexatos e exclusão de
registro de inadimplêcia regularizada, e instituindo a
gratuidade de acesso, retificação e atualização de
dados requeridos pelo consumidor." (Apensados:
PLS nOs 3.966/00 e 6.487/02)
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária do Projeto, dos
PLS nOs 3.966/00 e 6.487/02, apensados, e do
Substitutivo aprovado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e, no méri
to, pela aprovação do Projeto, na forma do Substitu
tivo da CDCMAM, e pela rejeição dos apensados.

PROJETO DE LEI N° 7.513/03 - do Senado Federal
- (PLS n° 278/01) - que "autoriza a criação do Fun
do de Apoio à Cultura da Carnaúba, Funcarnaúba, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 975/95 - do Sr. Paulo Feijó 
que "cria o Seguro Nacional de Saúde e a Contribui
ção Nacional de Saúde e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 2,002/96 - do Sr. Fioravante
que "concede anistia de dívidas das entidades be
neficentes de assistência social para com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e dá outras provi-

dências." (Apensados: PL nOs 1.822/99, 2.018/99,
2.038/99 e 3.019/97)
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e dos PL:s nOs
3.019/97, 1.822/99, 2.018/99 e 2.038/99, apensa
dos.

PROJETO DE LEI N° 120/99 - dos Srs. Rubens Bu
eno e Osmar Serraglio - que "cria área de livre co
mércio no Município de Guaíra, no Estado do Para
ná, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 376/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"altera o art. 77 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social, para permitir a percepção de
pensão por portador de deficiência maior de vinte e
um anos, ainda que exerça atividade laborativa com
rendimento de até dois salários mínimos."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequa
ção financeira e orçamentária do projeto, e do Subs
titutivo da CSSF.

PROJETO DE LEI N° 5.549/01 - do Sr. Marcelo Tei
xeira - que "faculta ao mutuário do Sistema Finan
ceiro da Habitação escolher a seguradora do seu in
teresse."
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.576/01 - do Sr. Romel Ani
zio - que "dá nova redação ao inciso 111, do art. 5°,
da Lei 7827, de 1989, que "regulamenta o art. 159,
inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE, e o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras provi
dências"."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.



PROJETO DE LEI W 594/03 - da Sra. Iriny Lopes
que "torna obrigatória a inserção de cláusula prote
tora de direitos humanos em contratos de financia
mentos concedidos por instituições oficiais."
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuíçãoda receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 619/03 - do Sr. Bispo Wander
vai - que "determina às instituições financeiras co
municar ao avalista ou fiador o atraso de pagamento
dodevedor principal."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, COm emenda.

PROJETO DE LEI W 702/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "torna obrigatória a divulgação de in
formações sobre o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres - DPVAT."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria, com emenda, e, nomarito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 881/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "determina aos estabelecimentos bancári
os situados em todo Território Nacional a 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 au
mento ou diminuição da receita ou da·despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

PROJETO DE LEI N° 5.736/01 - do Sr. Wilson San
tos - que "institui o Fundo de Apoio aos Serviços de
Iluminação Pública - FASIP:'
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela. incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 5.890/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a entrega de informações tribu
tárias pelas instituições financeiras ao Banco Cen
trai do Brasi!."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
bliqÇis, não cabendo pronunciamento quanto à ade
qua.çãof.inanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aptovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 7.087/02 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, permitindo a de
dução de doações a igreja, do imposto de renda de
vido pela peSsoa física, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

PROJETO DE LEI N° 47/03 - do Sr. Enio Bacci 
que"dispõe sobre o "abono" seguro de vida e dá ou
tras providências. 11

RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita· ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
qua.ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição.

PROJETO DE LEI N° 415/03 - do Sr. João Leão 
que "concede benefício fiscal às pessoas jurídicas
que doarem mercadorias às ações voltadas à segu
rança alimentar nutricional e ao combate ã fome."
REkATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.
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PROJETO DE LEI W 5.720/01 - do Sr. Lincoln Por- PROJETO DE LEI N° 537/03 - do Sr. Feu Rosa -
tela - que "acrescenta § 6° do art. 55 da Lei n° que "estabelece isençãode IPI e do 11 para as doa-
8.212, para prever que as instituições religiosas fi- ções destinadas a instituições de assistência social,
quem isentas do pagamento de contribuições para a sem fins lucrativos."
Seguridade Social:' RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi- taria.
nanceira e orçamentária.
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.039/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece a utilização da cabine de se
gurança nos veículos de aluguel (TÁXI)."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

PROJETO DE LEI N° 1.304/99 - do Sr. Dr. Hélio 
que "modifica a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que institui o SIMPLES, para viabilizar o en
quadramento das empresas que estejam regulari
zando seus débitos."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 4.236/01 ;... do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre incentivos para a
atividade turística."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

PROJETO DE LEI N° 1.045/03 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "dispõe sobre isenção do Imposto de
Renda sobre o Décimo Terceiro Salário:'
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 1.240/03 - do Senado Federal
- que "altera a redação do caput do art. 12 da Lei n°
9.493, de 10de setembro de 1997, para conceder
aos Municípios isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, nos produtos que especifica."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.251/03 - do Sr. Pastor Rei
naldo - que "dispõe sobre a gratuidade dos serviços
prestados pela Secretaria da Receita Federal."
(Apensado: PL 1301/2003)
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 1.344/03 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera a ementa e acrescenta inciso V
ao art. 1° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de
1995."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.375/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera a Lei n.o 8.989, de 24 de feverei
ro de 1995, isentando do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de motocicletas
para utilização de transporte autônomo de passagei
ros:'
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.395/03 - do Sr. Leonardo
Mattos - que "dispõe sobre a isenção do Imposto

sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis por pessoas portadoras de deficiên
cia física, visual, mental severa ou profunda, autistas
ou seus representantes legais:'
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.440/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Isenta dos impostos federais o material
didático, quando adquirido por bibliotecas, escolas e
universidades públicas e privadas, para uso em
suas atividades essenciais.""
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE
PROJETO DE LEI N° 1.547/03 - dos Srs. Antonio
Carlos Pannunzio e Anivaldo Vale - que "fica prorro
gado por sessenta dias o prazo para requerimento
de parcelamento de dívidas objeto da Lei n° 10.684,
de 30 de maio de 2003:'
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):
PROJETO DE LEI N° 76/03 - do Sr. Eunício Oliveira
- que "assegura aos alunos egressos de escolas
públicas, gratuidade das taxas de inscrição em pro
cessos seletivos para admissão nas instituições es
tatais de ensino superior."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.530/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "determina que sejam destinados ao Insti
tuto Nacional de Seguridade Social - INSS os recur
sos de prêmios não procurados das loterias e de
quaisquer concursos de prognósticos administrados
pelo governo federal."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 4.577/98 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "torna dedutível no cálculo da Cofins e da
CSSL a despesa com a contribuição previdenciária."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

PROJETO DE LEI N° 6.681/02 - do Sr. José Pimen
tel- que "estabelece prazo para o pagamento de in
denização aos segurados."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 174/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - (PL 5938/2001) - que "dispõe sobre a
isenção de multa a microempresa que deixar de
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apresentar a declaração de rendimentos ou apre
sentá-Ia fora do prazo, na forma que estabelece."
RELATOR: Deputado VIGNATII

PROJETO DE LEI N° 643/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "permite ao contribuinte do Imposto de Renda
deduzir do imposto devido as doações feitas ao Fun
do de Combate e Erradicação da Pobreza."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO
B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 383/95 - Marquinho Chedid 
que "dispõe sobre incentivos fiscais nas áreas dos
Impostos sobre Renda e Proventos de Qualquer Na
tureza - IR sobre Produtos Industrializados - IPI, e
sobre Operações Financeiras - IOF, concedidos a
empresas que mantenham escolas para a formação
de atletas." (Apensados: PL 888/1995, PL
1217/1995, PL 1680/1999, PL 1887/1996 (Apensa
do: PL 250/1999), PL 2143/1996, PL 2632/2000, PL
2945/1997, PL 4627/2001, PL 4644/2001, PL
5050/2001, PL 5955/2001, PL 6478/2002 e PL
6660/2002)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.509/96 - do Sr. Nelson Mar
chezan - que "dispõe sobre o Plano Plurianual para
a Triticultura Nacional." (Apensado: PL 2739/1997)
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI

PROJETO DE LEI N° 36/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "especifica condições a serem observadas
para a implementação de programas de incentivo ao
turismo financiados, no todo ou em parte, por recur
sos públicos federais."
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

LOCAL: Plenário OS do Anexo 11
HORÁRIO: OSh30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO W 116/03 Do Sr. Machado - que
"requer seja convidado o Excelentíssimo Sr. Ministro
dos Transportes, Sr. Anderson Adauto Pereira, para
o fim de expor suas opiniões e idéias sobre a situa
ção das inúmeras obras, da alçada daquele Ministé
rio, que se encontram inacabadas em todo o país:'

REQUERIMENTO N° 117/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "solicita que a Comissão determine ao TCU

1m

auditoria das reservas cambiais brasileiras, nos mol
des do Proc. TC 012118-96-6, no período compre
endido entre o período auditadoaté 31/1212002."

REQUERIMENTO N° 118/03 Dos Srs. Alexandre
Cardoso e Almerinda de Carvalho - que "solicita às
operadoras de telefonia móvel do país que prestem
esclarecimentos sobre os procedimentos de reabili
tação de aparelhos de celular usados:'

REQUERIMENTO N° 119/03 Dos Srs. Alexandre
Cardoso e Almerinda de Carvalho - que "solicita
aos Secretários de Segurança dos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que prestem
esclarecimentos sobre reabilitação de aparelhos de
celular usados."

REQUERIMENTO N° 120/03 Do Sr. Takayama - que
"solicita que sejam convidados os Senhores
ANGELO COELHO, o Or.ÊNIO BIANCO, O Dr.
EDSON CORREA BATISTA e o Or. AMILTON
PLÁCIDO DA ROSA, para participar de reunião de
Audiência Pública Conjunta na Comissão e na Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, e na Comissão de Fiscalização Financeira
e Controlepara tratar de denuncias de irregularida
des cometidas pelas seguradoras de veículos auto
motores, em data a ser agendada:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

REPRESENTAÇÃO N° 5/98 - da FENADADOS 
que "solicita à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle as providências cabíveis e o exame da
Portaria n° 273, de 13/10/98, do Ministério da Fa
zenda, que estabelece metas e diretrizes para o
Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO) para o biênio 1998/1999."
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES
RELATÓRIO: pelo arquivamento.

REPRESENTAÇÃO N° 6/00 - Rubens José França
Bomtempo e Outros - que "representa perante a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
contra o Prefeito dePetrópolis/RJ, senhor Leandro
Sampaio, devid() a ocorrência de irregularidades no
emprego de verba~ do FUNDEF (Fundo de Manu
tenção. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério) naquele município."
RELATOR: Deputado ANDRÉ LUIZ
RELATÓRIO: Pêlo arquivamento, uma vez que a
matéria escapa à competência desta Comissão de
vido à ausência. de envolvimento de recursos públi
cos federais.



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 64/03 Do Sr. Dr. Heleno - que
"requer a realização de Auditoria na AN EEL, com o
auxílio do TCU, quanto à incidência da fórmula no
fator de redução na entrega de energia, estabeleci
do no acordo firmado entre a Agência e os gerado
res e distribuidores de energia."

REQUERIMENTO N° 84/03 Do Sr. Dr. Heleno - que
"solicita do Ministério de Minas e Energia informa
ções sobre volumes produzidos e vendas realizadas
de solventes suscetíveis de uso como combustíveis
pela Petroquímica União S/A."

REQUERIMENTO N° 85/03 Do Sr. João Caldas - que
"requer seja enviado convites a representantes do
MME - Ministério de Minas e Energia, do MCT - Mi-
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REPRESENTAÇÃO N° 4/03 - do Sebastião Pereira Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fis-
Leite - Vereador da Câmara Municpal de Buriti - MA calize as obras de duplicação da BR-116, na região
- que "representação contra supostas irregularida- metropolitana de Fortaleza."
des no Programa Bolsa Escola no Município de Bu- RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA
riti Bravo - MA." RELATÓRIO PRÉVIO: pelo arquivamento.
RELATOR: Deputado ANDRÉ LUIZ RELATÓRIO: Vista conjunta aos Deputados João Magalhães e
pelo acolhimento da Representação e execução de Machado, em 11/06/2003
acordo com o rito estatuído pelo art.24, X, do Regi-
mento Interno. PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°

4/03 - do Sr. Wagner Lago - que "propõe que a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle solici
te à ANEEL, BNDES e ELETROBRÁS prestem in
formações sobre a privatização da CEMAR - Com
panhia Energética do Maranhão e sobre a crise fi
nanceira em que ela se encontra e as razões da in
tervenção."
RELATOA: Deputado MACHADO
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação.
Vista ao Deputado João Magno, em 11/06/2003

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
6/03 - do Sr. Carlos Souza - que "propõe que a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle realize
ato de fiscalização e controle, por meio do TCU, so
bre os atos praticados pela Prefeitura Municipal de
Manaquiri / AM."
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação.

Vista ao Deputado Alexandre Santos, em
04/06/2003

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
71/97 - dos Srs. Inácio Arruda e Aldo Rebelo - que
"solicita que a Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle examine ações empreendidas pelo presi
dente do Banco do Nordeste do Brasil e demais
gestores, no que se refere às operações realizadas
quanto à repactuação da dívida da VICATEX S/A,
junto ao Banco do Nordeste do Brasil, conforme de
núncias formuladas pelo Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários no Estado do Cea
rá e pela Associação dos Funcionários do Banco do
Nordeste do Brasil - AFBNB."
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
RELATÓRIO FINAL: Relatório Final, Dep. Manoel
Salviano, pelo arquivamento por ter sido alcançado
os objetivos propostos.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
3/99 - do Sr. Inácio Arruda - que "solicita que a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle reque
ira ao Tribunal de Contas da União realização de au
ditoria para apurar denúncias de irregularidades na
aplicação de recursos oriundos da Lei n° 9.424, de
24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun
damentai e de Valorização do Magistério (FUNDEF)
destinados ao municípios do Estado do Ceará:'
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
RELATÓRIO PRÉVIO: pelo arquivamento, visto que
a matéria foi tratada pela Subcomissão Especial da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
22/99 - do Sr. Ayrton Xerêz - que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fis
calize a operação de venda. de 20 por cento das
ações da EMBRAER, realizada entre o grupo con
trolador e o consórcio francês adquirente."
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
RELATÓRIO PRÉVIO: pelo arquivamento por ter al
cançado seus objetivos.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
49/01 - do Sr. Adolfo Marinho - que "propõe que a

.._---_.----
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nistério da Ciência e Tecnologia, e, da RENOVE 
Rede Nacional das Organizações da Sociedade Civil
para as Energias Renováveis, para participarem de
REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, afim de presta
rem. importantes informações e esclarecimentos, sobre
o tema FONTES DE ENERGIA RENOVAVEIS,
REALIDADES E PERSPECTIVAS NO BRASIL."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 315/03 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "altera dispositivos das Leis n.os 7.990, de 28 de
dezembro de 1989 e 8.001, de 13 de março de 1990 e
dá outras providências." RELATOR: Deputado
FRANCISCO GARCIA ARECER: Parecer do Relator
desfavóravel ao Projeto de Lei nO 315 de 2003

PROJETO DE LEI N° 875/03 - do Sr. José Roberto
Arruda - que "dispõe sobre a sede da Agência Naci
onal do Petróleo - ANP e da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS."
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Gervásio Silva, em 25/06/2003

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.345/01 - do Sr. Luciano Zica
- que "revoga o art. 64 da Lei n° 9.478, de 6 de
agosto de 1997, que trata da criação de subsidiárias
da Petróleo brasileiro S.A. - PETROBRÁS."
RELATOR: Deputado JOÃO·PIZZOLATTI

PROJETO DE LEI N° 1.044/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que ''torna obrigatória a instalação de dis
positivos eletrônicos para controle do acesso aos
tanques de armazenamento nos postos revendedo
res de combustíveis automotivos de todo o País."
(Apensado: PL 1303/2003)
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA

COMISSÃO OE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

LOCAL: Anexo 11, Plenário 3
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:
Audiência Pública com as presenças dos Srs. Celso
Lafer (USP) e Professor Welber Barrai (UFSC) para
informar sobre propostas a serem apresentadas e a
posição brasíleira na Reunião Interministerial da
OMC, em Cancun, no próxirno mês de setembro,
conforme o Requerimento n° 49 de autoria da Depu
tada Zulaiê Cobra.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

07/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.410/03 - do Poder Executivo
- que "altera os arts. 67, 82,.98 e 137 do Estatuto
dos Mílitares, de que trata a Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, sobre a licença para acompa
nhar cônjuge, e acrescenta o art. 70-A:'
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.748/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei n° 7.289 de 18 de dezembro
de 1984, rnodificadapela Lei n° 7.475 de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar do Distrito Federal), modificando o tempo de
serviço prestado pelos Policiais Militares Femininos."
(Apensados: PL 2749/2000 e PL 3013/2000)
RELATOR: Deputado FEU ROSA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.386/01 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre o cadastro e a inscrição
para o uso de aparelhos com simuladores de vôo e
de estandes e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO
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DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 777/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "institui as normas gerais do regime prividen
ciário dos militares do Distrito Federal, dos Estados
e Territórios e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA

E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 6, Anexo 11
HORÁRIO: 15h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO W 105/03 Do Sr. Neucimar Fraga
- que "requer pareceres ao Conselho Federal de
Medicina - CFM referentes à morte encefálica e reti
rada de órgãos humanos. "

REQUERIMENTO N° 106/03 Do Sr. Neucimar Fraga
- que "requer copia de processo à 48 Vara Federal
da Seção Judiciária de Minas Gerais:'

REQUERIMENTO N° 107/03 Do Sr. Rubinelli - que
"solicita que seja encaminhado ao Governador do
estado de São Paulo, o Ilustre Sr. Geraldo Alckmin,
ofício pedindo a instalação de uma Delegacia Secci
onal da Polícia Civil no município de Mauá - SP, re
gião do Grande ABC."

REQUERIMENTO N° 108/03 Do Sr. Rubinelli - que
"requer o envio de Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, visando a
obter a instalação de uma Delegacia da Polícia Fe
deral na conhecida, nacionalmente, região do Gran
de ABC, estado de São Paulo."

REQUERIMENTO N° 109/03 Do Sr. Neucimar Fraga
- que "requer cópia de informações à Delegacia da
cidade de Ouro Preto D'Oeste-RO sobre andamento
de inquérito policiaL"

REQUERIMENTO N° 110/03 Do Sr. Darci Coelho
que "requer a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei n° 797, de 2003, e 854, de 2003."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 281/02 
do Sr. José Carlos Martinez - que "altera o artigo 16
da Lei Complementar nO 97, de 9 de junho de 1999,
dispondo sobre as atribuições subsidiárias das For
ças Armadas."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: Parecer do Relator, Deputado Edmar
Moreira, pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.237/01 - do Sr. Carlos San
tana - que "dispõe sobre o direito de greve dos poli
ciais, vedando-se o emprego de armas durante as
manisfestações:'
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4/03 - da Sra. Iara Bernardi 
que "proíbe a participação de agentes públicos poli
ciais em empresas privadas de segurança."
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Iriny Lopes e Profes
sor Irapuan Teixeira, em 26/06/2003

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.676/01 - da Sra. Miriam
Reid - que "altera o Decreto-Lei nO 667, de 2 de ju
lho de 1969, que "reorganiza as polícias militares e
os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal, e dá outras provi
dências", acrescentando um parágrafo único ao art.
12, disciplinando o acesso dos integrantes do Qua
dro de Oficiais de Administração e do Quadro de
Oficiais Especialistas ao Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais."
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

PROJETO DE LEI N° 6.410/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dispõe sobre a Gratificação de Represen
tação a ser concedida aos Policiais e Bombeiros Mi
litares do Distrito FederaL"
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO

---- . -~~~-- . ------ ._---
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PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.411/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece a especialização de polícias
militares do Distrito Federal no policiamento escolar."

RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PARECER: Parecer do Relator, Deputado Eliseu Pa
dilha, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.421/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dispõe sobre a proibição aos Munícípios
que mantém guarda municipal de contratarem Servi
ços de Segurança Privada." RELATOR: Deputado
PAULO PIMENTA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 216/03 - do Sr. José Divino 
que "proibe o recolhimento em todo o território naci
onal de bens patrimoniais por empresas de trans
portes de valores "carro forte" no horário comercial
dos estabelecimentos públicos e privados de ensino,
comercial, financeiro, econômico e repartições públi
cas e privadas da união, estados e municípios."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 434/03 - do Sr. Paes Landim
que "dispõe sobre estágio remunerado para treina
mento e capacitação profissional em serviço, inclusi
ve pelos órgãos de segurança pública."
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bisca
ia, Arnaldo Faria de Sá e Reginaldo Germano, em
11/06/2003

PROJETO DE LEI N° 700/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de câmeras de filmagem nos shopping
centers e similares."
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE
PARECER: pela aprovação, com substitutivo

PROJETO DE LEI ND 879/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "obriga as empresas de ônibus a terem
GPS e câmeras de vídeo."
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS
PARECER: com emenda.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (S SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.092/03 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a perda, em favor
do Fundo Nacional de Segurança Pública, dos ins
trumentos e produtos de crime ou de qualquer bem
ou valor que constitua proveito auferido pelo agente
com a prática de fato criminoso e das mercadorias
apreendidas em razão de infrações que causem da
nos ao Erário."
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 514/03 - do Sr. Custódio Mat
tos - que "dispõe sobre normas gerais de direito pe
nitenciário e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 7 do Anexo \I
HORÁRIO: 09haOmin

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTOND 75/03 Da Sra. Angela Gua
dagnin - que "requer a realização do "Seminário so
bre a Convenção-Quadro de Controle do Tabaco"
em vista da subscrição do mesmo pelo Governo
Brasileiro"

REQUERIMENTO N° 76/03 Da Sra. Jandira Feghali
- que "solicita realização de Audiência Pública na
Subcomissão de Assistência Farmacêutica e outros
Insumos, com o Diretor-Presidente da ANVISA, para
debater questões relativas à atual situação da indús
tria de fármacos no país."

REQUERIMENTO N° 77/03 Do Sr. Rafael Guerra 
que "requer a realização de Audiência. Pública, para
discutir a Cartelização dos Serviços de Hemodiálise
no Brasil."

REQUERIMENTO N° 78/03 Do Sr. Eduardo Barbosa
- que "requer sejam convidados o Ministro Extraor
dinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome,
Sr. José Graziano, e o Representante da UNESCO
no Brasil, Sr. Jorge Werthein, para comparecerem
ao Plenário dessa Comissão, a fim de prestarem es
clarecimentos sobre projeto de cooperação técnica



PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 15/03 - do
Sr. Pastor Pedro Ribeiro - que "cria o Fundo de
Combate ao Alcoolismo:'
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda
adotada na Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo.
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firmado entre os dois orgaos, no valor de R$ de Saúde, dos gastos com medicamentos de uso
26.600.000,00 para a contratação de consultoria e contínuo não disponíveis na rede local do Sistema."
outras despesas do Programa Fome Zero." (Apensados: PL 3211/2000, PL 3899/2000 e PL
8 - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená- 2099/1999 (Apensado: PL 7446/2002))
rio: RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

URGÊNCIA PARECER: pela aprovação do PL 2099/1999, apen-
(ART. 151 RI) sado, com substitutivo e pela rejeição deste, do PL

3211/2000, do PL 3899/2000, e do PL 7446/2002,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° apensados.
3.001/03 - da Comissão de Relações Exteriores e Vista conjunta aos Deputados Dr. Ribamar Alves e
de Defesa Nacional - (MSC 447/2002) - que "apro- Roberto Gouveia, em 11/06/2003
va o texto do Acordo que modifica o Acordo de Se-
guridade Social de 1993 entre o Governo da Repú- PROJETO DE LEI N° 257/03 - do Senado Federal -
blica Federativa do Brasil e o Governo da República que "autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
do Chile, celebrado em Arica, República do Chile, Especial de Ressocialização dos Moradores de Rua
em 20 de março de 2002." e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA RELATOR: Deputado CARLOS MOTA
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 939/99 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "dispõe sobre a aplicação do § 70 do art.
201 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional na 20, de 1998 - Apo
sentadoria no Regime Geral de Previdência Social:'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁPARECER: pela aprovação.
Vista à Deputada Dra. Clair, em 09/04/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.975/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "proíbe a aplicação de tatuagens e piercings,
na forma em que especifica, em menores de idade."
(Apensados: PL 7380/2002 e PL 1030/2003)
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA
PARECER: pela rejeição deste, do PL 7380/2002, e
do PL 1030/2003, apensados.

PROJETO DE LEI N° 684/03 - do Sr. Pastor Reinal c

do - que "acrescenta dispositivo no Estatuto da Cri
ança e do Adoelscente para tipificar o crime de ex
por a perigo a vida ou a integridade física de criança
ou adolescente:'
RELATORA: Deputada SELMA SCHONS
PARECER: pela rejeição.
C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.171/00 - do Senado Federal
- (PLS 557/2000) - que "altera a Lei na 8.080, de 19
de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), dis
pondo sobre o ressarcimento, pelo Sistema Único

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

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 975/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "obriga os Centros de Habilitação de
Condutores - CHCs, a adaptarem dez por cento de
sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras
de deficiência física e dá outras providências."
(Apensado: PL 1510/1999)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1510/1999,
apensado, na forma do Substitutivo apresentado
pela Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI W 2.576/00 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a instalação de fontes
emissoras de radiação eletromagnética e dá outras
providências." (Apensados: PL 4399/2001, PL
4505/2001, PL 5241/2001, PL 4587/2001, PL
5843/2001 e PL 6835/2002)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4399/2001,
do PL 4505/2001, do PL 4587/2001, do PL
5241/2001, do PL 5843/2001, e do PL 6835/2002,
apensados, com substitutivo.

----~---



PROJETO DE LEI N° 5.216/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta os incisos IV e V no art. 5}, do
Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969, e dá ou
tras providências."

PROJETO DE LEI N° 4.936/01 - do Sr. José Alek
sandro - que "concede benefícios aos empregados
de .casas lotéricas." (Apensado: PL 5969/2001)
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 5969/2001,
apensado.

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36769

PROJETO DE LEI W 3.799/00 - do Sr. Darcísio Pe- RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
rondi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da PARECER: pela aprovação, com emenda.

Lei n° 9.656, de ~ de junho de.1~98,. q~e di~põe so: PROJETO DE LEI N° 5.407/01 _ do Sr. Alberto Fra-
bre os plan.o~ pr!va~os de asslstencla a saude e da ga _ que "determina a obrigatoriedade de reserva
outras providencias. , de local apropriado para acomodação de portadores
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES de deficiência física em estádios esportivos e con-
PARECER: pela aprovação. gêneres, e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 4.076/01 - do Sr. Henrique RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
Fontana - que "altera a .Lei n° 9.656, de 3 de junho PARECER: pela rejeição.

de 1998, que."d~sp~e ~bn~ 0~8lano.s e seguros pr~- PROJETO DE LEI N° 5.413/01 - do Sr. Pompeo de
vados de asslst.encla a saude Incl~lndo os procedJ- Mattos _ que "dispõe sobre o teor máximo de con-
mentos preventivos no rol dos serviços a serem ofe- centração de íon fluoreto, nas águas minerais natu-
recidos pelas empresas do,setor." rais e nas águas purificadas adicionadas de sais,
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES comercializadas no país."
PARECER: pela rejeição. RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI W 4.078/01 - do Sr. Henrique PARECER: pela aprovação deste e do Substitutivo
Fontana - que "altera o art. 12 da Lei n° 9.656, de 3 da .Comissão de Economia, Indústria, Comércio e
dejunho de 1998, que "dispõe sobre os planos e se- Tunsmo.
guros privados de assistência à saúde"." PROJETO DE LEI N° 5.414/01 - do Sr. Pompeo de
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES Mattos - que "institui a obrigatoriedade dos hospita-
PARECER: pela rejeição. is públicos e privados garantirem internação hospita-

PROJETO DE LEI N° 4.723/01 - do Sr. Jovair Aran- lar aos doadores de sangue."
tes - que "inclui crianças de zero a seis anos e mu- RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
Iheres gestantes e lactentes no Programa Nacional PARECER: pela rejeição.
de Renda Mínima de que trata a Lei n° 10.219, de PROJETO DE LEI W 5.494/01 - do Sr. Léo Alcânta-
11 de abril de 2001 ." ra - que "torna gratuita a procuração pública para
RELATORA: Deputada SELMA SCHONS fins de recebimento de benefícios previdenciários."
PARECER: pela rejeição. RELATOR: Deputado DA. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 4.777/01 - do Sr. Jovair Aran- PARECER: pela awovação, com emendas.
tes -que "dispõe sobre a proibição, em todo o terri- Vista ao Deputado Pastor Francisco Olímpio, em
tório nacional, da produção, do uso e comercializa- 14/05/2003
ção de fibras à base de acetato de polivinila - PVA, O Deputado Pastor Francisco Olímpio apresentou
destinadas ao fabrico de fibrocimento, ou o seu uso voto em separado em 20/05/2003
cOrno isolantes acústicos e térmicos." (Apensado: PL PROJETO DE LEI N° 5.931/01 - da Sra. Teima de
48134/2001) Souza - que "dispõe sobre a prevenção, o tratamen-
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA to, a fiscalização, o controle e a repressão de tráfico
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4884/2001, ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas
apensado. afins, e dá outras providências:'

RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO
OLíMPIO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.962/01 - do Sr. Roberto Jef
ferson - que "dispõe sobre a realização de perícia
nos casos de crime contra costumes."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 5.963/01 - do Sr. Milton Monti
-'- que "que torna obrigatório o exame de acuidade

1llf
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FRANCISCO

Arnaldo Faria de Sá, emvisual em todos os alunos matriculados no ensino
fundamental das escolas públicas e particulares."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 6.251/02 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre incentivos fiscais para doa
ções de refeições destinadas a distribuição a pesso
as carentes."
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.320/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "torna obrigatório o oferecimento pelo
SUS da vacina contra hepatite B, nos casos que
menciona e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MANINHA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.539/02 - da Sra. Laura Car
neiro - que "destina percentual da arrecadação das
loterias à ABBR - Associação Brasileira Beneficente
de Reabilitação."
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.834/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre o acesso gratuito à justi
ça das pessoas portadoras de deficiência física."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 6.836/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "cria o serviço de atendimento e trata
mento da endometriose eda fertilização in vitro, na
forma que menciona."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.901/02 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estabelece redução de tarifa para
os consumidores de energia elétrica portadores de
deficiências ou enfermidades que demandem utiliza
ção de equipamentos ou tratamentos dependentes
de consumo de eletricidade."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

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 BABÁ
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado
25/06/2003
PROJETO DE LEI N° 40/03 - do Sr. Wasny de Rou
re - que "dispõe sobre presunção de verdade nas
anotaçõHs da carteira de trabalho para efeitos dos
direitos previdenciários e das relações trabalhistas."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 105/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos -- que "acrescenta parágrafo 30, ao art. 42,
da Lei Federal n° 8. 213, de 24 de julho de 1991,
para garantir a concessão de aposentadoria por in
validez ao trabalhador rural incapaz de exercer a
sua atividade:'
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 114/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre informação dos crimes contra
os costumes a turistas estrangeiros."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 156/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.656,
de 03 de junho de 1998, que "dispõe sobre os pia
nos e seguros privados de assistência à saúde"."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 180/03 - do Sr. Reginaldo Lo
pes - que "autoriza o Poder Executivo a implantar
assistência psicológica e psicopedagógica no siste
ma educacional brasileiro, com o objetivo de diag
nosticar e prevenir problemas de aprendizagem."
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI W 188/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "prevê o pagamento de auxílio-funeral
aos segurados da Previdência SociaL"
RELATOR: Deputado DR.
GONÇALVES
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Barbosa e
Pastor Francisco Olímpio, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI N° 260/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "torna obrigatória a doação de cadeira de
rodas ao portador de deficiência física carente, pelo
Sistema Único de Saúde - SUS."
RELATORA: Deputada KELLY MORAES
PARECER: pela aprovação, com emenda.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36771

Vista ao Deputado Roberto Gouveia, em 18/06/2003

PROJETO DE LEI W 281/03 - do Sr. Dr. Pinotti 
que "acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei na
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe so
bre as condições para a promoção, proteção e recu
peração da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes, e dá outras providên
cias."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 283/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "dispõe sobre caso de concessão de visto
permanente a estrangeiro residente no Brasil."
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 312/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre isenção do Imposto de Impor
tação' a equipamentos e material educativo destina
dos à utilização por pessoas portadoras de deficiên
cia.''''
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 338/03 - do Sr. Paes Landim
que "dispõe sobre valor de salário de contribuição e
de benefício da Previdência Social."
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 344/03 - do Sr. Confúcio Mou
ra - que "dispõe sobre modificações do § 30 do art.
98 da Lei na 9.527, de 1997, e dá outras providênci
as."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI N° 491/03 - do Sr. Pastor Reinal
do - que "acrescenta dispositivo ao art. 69 do Códi
go de Trânsito Brasileiro, com o intuito de dispor so

bre a travessia de pedestres portadores de deficiên
cia visuaL" (Apensado: PL 921/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do

PL 921/2003, apensado.

PROJETO DE LEI N° 535/03 - do Sr. Eduardo Paes
- que "dispõe sobre a Política Nacional de Consci
entização e Orientação sobre aLES - Lupus Erite
matoso Sistêmico, e dá providências correlatas:'
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 781/03 - do Sr. Henrique
Afonso - que "altera a Lei na 8.742, de 7 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social, para acrescentar o Serviço de
Atendimento a Pessoas que Vivem em Situação de
Rua."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 806/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Suprime o art. 1619 da Lei na 10.406, de 10
de janeiro de 2002, que dispõe sobre a adoção"."
RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO
OlíMPIO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 816/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "altera a Lei na 9.425, de 24 de dezembro de
1996, que "dispõe sobre a concessão de pensão es
pecial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em
Goiânia, estado de Goiás"."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.608/97 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera o art. 18 da Lei na 9.311 , de 24
de outubro de 1996, que institui a Contribuição Pro
visória sobre Movimentação ou Transmissão de Va
Iares de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
- CPMF, e dá outras providências." (Apensados: PL
2148/1999, PL 3689/1997, PL 3724/1997, PL
4353/1998, PL 4460/1998 e PL 5782/2001)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 4.328/98 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "dispõe sobre o parcelamento de dívidas
oriundas de contribuições sociais devidas ao Institu
to Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da
Lei na 8.212, de 24 julho.de 1991." (Apensados: PL
280/1999, PL 1055/1999, PL 3457/2000, PL
4894/1999 e PL 1824/1999)
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 750/99 - do Sr. Pedro Eugênio
- que "altera a Lei nO 9.717, de 27 de novembro de
1998, que dispõe sobre "regras gerais para a organi-
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zação e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá ou
tras providências"." (Apensados: PL 1646/1999 e PL
2374/2000)
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO

PROJETO DE LEI N° 5.845/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera dispositivos da Lei nO 4324,
de 14 de abril de 1964, que "institui o Conselho Fe
deral e os Conselhos Regionais de Odontologia, e
dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

PROJETO DE LEI N° 7.154/02 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "acrescenta Parágrafo Único ao art. 54, da Lei
N° 8.213, de 24 de julho de 1991."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI N° 7.509/02 - do Poder Executivo
- (MSC 1150/2002) - que "dispõe sobre a criação
de Plano de Cargos e Salários Específico da Área
Médico-Pericial do Instituto Nacional do Seguro So
cial- INSS, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD

PROJETO DE LEI N° 423/03 - do Sr. Paes Landim
que "fixa limite e alíquota para contribuição previ
denciária e pagamento de benefícios:'
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.154/95 - do Sr. Edinho Ara
újo - que "dispõe sobre a comprovação do exercício
de atividade rural pelos trabalhadores que especifica
para fins de concessão de benefícios previdenciári
os." (Apensados: PL 1148/1999, PL 2938/1997, PL
3788/2000, PL 3790/1997 (Apensado: PL
829/1999), PL 4034/1997 (Apensados: PL 417/1999,
PL 921/1999 e PL 4106/1998), PL 5869/2001 e PL
3447/2000)
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 3.331/00 - do Sr. Enio Bacci
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as
empresas distribuidoras de medicamentos, com
sede ou atuação no país, colocarem à disposição de
todas as drogarias e farmácias, os medicamentos
genéricos aprovados pelo Governo Federal e dá ou
tras providências:' (Apensado: PL 4028/2001 (Apen
sado: PL 5425/2001))

PROJETO DE LEI N° 4.367/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta parágrafo ao art. 17
da Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, obrigando
às unidades de saúde, laboratórios e serviços asse
melhados contratados ou credenciados de planos
privados de assistência à saúde a prestarem atendi
mento de urgência ou emergência, sem qualquer
restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadim
plência da operadora de planos de saúde."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 6.915/02 - do Senado Federal
- (PLS 212/1999) - que "regulamenta a comerciali
zação de alimentos para lactentes e crianças de pri
meira infância e também a de produtos de puericul
tura correlatos."

PROJETO DE LEI N° 187/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "estende o direito à licença-gestante a
quem detiver a guarda de criança, no caso de morte
da genitora."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI N° 290/03 - da Sra. Maria do Ro
sário - que "dispõe sobre a presença de acompa
nhante no processo de parto nos hospitais, clínicas,
maternidades da rede pública e estabelecimentos
conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS - e
dá outras providências." (Apensados: PL 311/2003 e
PL 638/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

PROJETO DE LEI W 1.038/03 - do Sr. Ricardo
Izar - que "acrescenta inciso VIII e parágrafo úni
co ao Art. 473 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, para dispor sobre falta justificada
de pais de crianças portadoras de·deficiência físi
ca para acompanhamento de terapias e tratamen
tos médicos."

PROJETO DE LEI N° 1.091/03 - do Sr. Durval Orla
to - que "dispõe sobre a exigência para que hospita
is municipais, estaduais e federais implantem um
programa de orientação à gestante sobre os efeitos
e métodos utilizados no aborto, quando este for au
torizado legalmente."

PROJETO DE LEI W 1.113/03 - do Sr. Max Ro
senmann- que "dispõe sobre os Conselhos Fede
ral e Regionais de Enfermagem e dá outras provi
dências."

PROJETO DE LEI N° 1.120/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a residência odontológica obri
gatória para o exercício profissional:'

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



PROJETO DE LEI N° 1.436/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "dispõe sobre o acesso às Unidades de
Terapialntensiva - UTI's em hospitais e clínicas pú
blicas e privadas em todo o País."

PROJETO DE LEI N° 1.444/03 - do Sr. Abelardo Lu
pion - que "altera lei n° 6.316, de 17 de dezembro
de 1975, a fim de dispor sobre o exame de suficiên
cia para o exercício das profissões de Fisioterapeuta
e Terapeuta Ocupacional."

PROJETO DE LEI N° 1.486/03 - do Sr. Orlando
Desconsi - que "dá nova redação a dispositivos das
Leis n° 8.212 / 91 e 8.213 / 91, ambas de 24 de ju
lho de 1991, para reduzir a contribuição previdenciá
ria do (a) empregador (a) doméstico (a) e do (a) em
pregado (a) doméstico (a}."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.269/01 - do Senado Federal
- (PLS 144/1999) - que "dispõe sobre a veiculação
de programação educativa para crianças, por meio

PROJETO DE LEI N° 1.412/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Dispõe sobre a concessão de incentivo
fiscal para as pessoas jurídicas que firmarem con
tratos de trabalho com pessoas portadoras de defi
ciência e com pessoas idosas com mais de 60 (ses
senta) anos.""

PROJETO DE LEI N° 1.408/03 - da Sra. Lúcia Bra
ga - que "estabelece para idosos a partir de sessen
ta e cinco anos vantagem na compra de passagem
em transporte rodoviário intermunicipal e interesta
dual."

PROJETO DE LEI N° 1.380/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre a dispensa da presença de
advogados nos feitos judiciais relativos à adoção de
menores e adolescentes."

PROJETO DE LEI N° 1.352/03 - do Poder Executivo
- que "altera o valor da pensão especial concedida
a Cléonice dos Santos Azevedo pela Lei n° 7559, de
19 de dezembro de 1986."

PROJETO DE LEI N° 1.376/03 - do Sr. Affonso Ca
margo - que "dispõe sobre a política de controle da
natalidade de cães e gatos e dá outras providênci
as:'PROJETO DE LEI N° 1.185/03 - do Sr. José Ivo

Sartori - que "dispõe sobre o cancelamento de débi
tos preVidenCiários. (cota patronal) das AssoCiações
de Pais e Amigos de Excepcionais - APAEs."

PROJETO DE LEI N° 1.201/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "altera o art. 149 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, afim de estabelecer
que cabe à autoridade judiciária disciplinar a partici
paçãode crianças ede adolescentes em eventos
artísticos públicos."

PROJETO DE LEI N° 1.244/03 - do Sr. João Alfredo
- que "altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lescente, e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI N° 1.265/03 - do Sr. Leonardo
Morteiro- que "considera como de efetivo exercício
o afastamento para acompanhamento de filho doen
te."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 1.'267/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "cria a cesta básica de eletrodomésticos po
pulares."

PROJETO DE LEI N° 1.274/03 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "cria a Profissão de Agente Comuni
tário de Saúde Bucal e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.314/03 - do Sr. Josué Beng
tson - que "altera a Lei n° 7.986, de 28 de dezembro
de 1989, para acrescentar artigo assegurando aos
seringueiros aposentados e aos pensionistas e seus
dependentes, o direito ao recebimento da gratifica
ção natalina."

PROJETO DE LEI N° 1.316/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre Atestado de Saúde."

PROJETO DE LEI N° 1.317/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "define o ato de enfermagem e dá ou
tras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.329/03 - do Sr. André Luiz 
que "assegura preferência à mulher , em igualdade
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PROJETO DE LEI W 1.182/03 - do Sr. Luiz Carlos de condições, para nomeação em concursos públi-
Hauly - que "attera o caput do art. 41 da Lei n° cos a que se submeterem."
8.213, de 24 de julho de 1991:'

PROJETO DE LEI N° 1.183/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o caput e insere parágrafo 2°,
ao art. 134, da Lei Federal n° 8. 069, de 13 de Julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente,
disciplinando a remuneração dos membros do Con
se�ho Tutelar."
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dos canais de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão), e estabelece sanções pelo seu descumpri
mento." (Apensados: PL 2134/1996 (Apensados: PL
1568/1999 (Apensado: PL 7249/2002), PL
2029/1999, PL 2089/1999, PL 2415/1996, PL
2507/2000, PL 3046/1997, PL 3235/2000, PL
3422/1997, PL 3573/2000, PL 3624/2000, PL
4052/1998 (Apensado: PL 6333/2002), PL
4360/1998 e PL 2747/2000), PL 6276/2002 e PL
593/2003)
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES

PROJETO DE LEI N° 6.551/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a concessão de financi
amento de equipamentos corretivos a portadores de
deficiência." (Apensado: PL 918/2003)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 528/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Acrescenta o parágrafo único ao Art. 169 do
Decreto-lei n.o 5.452, de 1° de maio de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho.""
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.721/98 - do Sr. Serafim Ven

zon - que "dispõe sobre a indicação, prescrição ou

adaptação de lentes de contato:'

RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI W 6.325/02 - do Sr. Neuton Lima

- que "altera para sessenta anos a idade do idoso

constante do art. 1 da Lei n°. 10.048, de 8 de no

vembro de 2000."

RELATOR: Deputado DA. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 1.014/03 - do Sr. Ricardo Izar

- que "dispõe sobre a identificação e os padrões de

qualidade da água adicionada de sais e envasamen
to para comercialização."

RELATOR: Deputado BABÁ

PROJETO DE LEI N° 1.037/03 - do Sr. Ricardo Izar

- que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de

1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre a habilitação de pessoas portado

ras de deficiência física."
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.291/00 - do Senado Federal
- (PLS 152/1999) - que "altera dispositivo da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, que trata da conces
são de salário-maternidade e dá outras providênci
as." (Apensados: PL 2360/2000, PL 2520/2000, PL
2600/2000, PL 2735/2000, PL 2928/2000, PL
3216/2000, PL 3406/2000, PL 4428/1998 (Apensa
dos: PL 1090/1999 e PL 4716/1998), PL 2112/1999
(Apensado: PL 223/2003), PL 246/1999, PL
1456/1999, PL 2593/2000 (Apensado: PL
3404/2000), PL 3904/2000 e PL 6432/2002)
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ

PROJETO DE LEI N° 276/03 - da Sra. Marinha Ra
upp - que "altera o art. 11 da Lei 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, e dá outras providências:'
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.479/01 - do Sr. Osório Adri
ano - que "altera o art. 2° da Lei 5081 de 24 de
agosto de 1966 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MANATO

PROJETO DE LEI N° 6.531/02 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre a inclusão do exame de ma
mografia nos Hospitais Públicos de Referência dos
Municípios-Pólo."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 7.033/02 - da Sra. Maria do
Carmo Lara - que "altera o art. 21 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, instituindo novas alíquotas
de contribuição para os segurados contribuinte indi
viduai e facultativo." (Apensado: PL 7176/2002)
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12 do Anexo \I
HORÁR~O: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 31/03 Da Sra. Dra. Clair - que
"requer sejam convidados, para comparecerem a

~-- ~~~~---- ~ ~--~-- ~-
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, representantes do "Sistema S" (SENAI,
SENAC, SESI, SEBRAE, SENAR) para apresenta
rem dados sobre a arrecadação e aplicação de re
cursos, bem como os programas existentes."

REQUERIMENTO N° 32/03 Dos Srs. Paulo Rocha e
Eduardo Valverde - que "sblicita sejam convidados
a Secretária de Fiscalização do Ministério do Traba
lho e o Coordenador do Grupo Móvel de Combate
ao Trabalho Escravo para comparecer em Audiência
Pública e prestar informações sobre denúncias e re
latos concretos sobre a ocorrência recente de casos
de trabalho escravo."

REQUERIMENTO N° 33/03 Do Sr. Luciano Castro 
que "requer realização de audiência pública para
discussão do cObperativismo no País, em virtude da
comemoração do Dia Internacional do Cooperativis
mo:'
B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 4.302/98 - do Poder Executivo
- (MSC 344/1998) - que "dispõe sobre as relações
de trabalho na empresa de trabalho temporário e na
empresa de prestação de serviços a terceiros, e dá
outras providências. Nova Ementa do Substitutivo:
Altera dispositivos da Lei 6019, de 03 de janeiro de
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas e dá outras providências' e dis
põe sobre as relações de trabalho na empresa de
prestação de serviços a terceiros."
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: pela aprovação arts. 1° e 3° do Substitu
tivo do Senado Federal (que altera a redação dos
arts. 1°,2°,4°,5°,6°, 9°, 10, parágrafo único do art.
11, e art. 12 da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de
1974) para substituir os arts. 1°, 2° (que altera a re
dação dos arts. 2°,4°,5°,6°,9°, 10, parágrafo único
do art. 11, 12 e 16 da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro
de 1974) e art. 13 do texto da CO e pela aprovação
do art. 2° do Substitutivo do Senado Federal (arts.
4°-A, 4°-B, 50 -A, 5°-B, 19-A, 19-Be 19-C, acrescidos
à Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974), para substi
tuir os arts. 3°, 4°, 5°, 6° - incisos I a V, 7°, 8°, 9°, 10,
11 e 12 do texto da CO, exceto o inciso VI do art. 6°,
que fica mantido.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 7.364/02 - da Comissão de
Legislação Participativa - (SUG 65/2002) - que

"obriga as unidades de trabalho mantidas, direta ou
indiretamente, com recursos do erário ou cujo pro
prietário seja pessoa jurídica de direito público inter
no, a exibirem quadro relacionando as informações
que discrimina, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANN PONTES
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 299/96
- do Senado Federal - (PDS 40/1996) - que "susta
os Decretos de nOs 1.498 e 1.499, de 24 de maio de
1995, que constituem comissões especiais de revi
são dos processos de anistia de que trata a Lei n°
8.878, de 11 de ma.io de 1994." (Apensado: PDC
410/2000)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: pela aprovação deste, e do PDC
410/2000, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 323/02 
do Sr. Bispo Wanderval - que "introduz dispositivo
na Lei Complementar n.o 101/00, tornando obrigató
ria a ação de regresso por parte do Poder Público
nos casos de dolo ou culpa."
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 331/02 
do Sr. Mendes Ribeiro Filho - que "dispõe sobre a
criação do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional
da Defensoria Pública da União - FUNADp, consti
tuído pelos honorários de sucumbência, devidos aos
Defensores Públicos da União nas ações em que
participem, assim como pelas receitas que especifi
ca."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação.
Vista à Deputada Ora. Clair, em 11/06/2003

PROJETO DE LEI N° 7.023/02 - TRIBUNAL DE
JUSTiÇA DO DF - que "altera a Organização Judi
ciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabele
cida pela Lei n° 8185, de 14 de maio de 1991, com
as modificações introduzidas pelas Leis n° 8.407, de
10 de janeiro de 1992, n° 9.248, de 26 de dezembro
de 1995 e n° 9.699, de 08 de setembro de 1998."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.521/01 - do Sr. Paulo Delga
do - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, com a finalidade de proibir a
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celebração de contratos que contenham cláusula na
qual esteja previsto que a remuneração do contrata
do vincula-se à receita auferida pela Administração
Pública."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.733/01 - do Sr. José Carlos
Elias - que "altera a Consolidação das Leis do Tra
balho para incluir o contrato de safra nas hipóteses
que admitem a contratação por prazo determinado e
para isentar o empregador de anotá-lo na Carteira
de Trabalho e Previdência SociaL"
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.082/01 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre crimes contra o patrimônio
do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 6.777/02 - Tribunal Superior
do Trabalho - que "dispõe sobre a criação de cargos
de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tri
bunal Regional do Trabalho da 12a. Região e dá ou"
tras providências:'
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.778/02 - TST - que "dispõe
sobre a transformação e criação de funções comis
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 12a. Região e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: Pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.999/02 - TST - (OF
312/2002) - que "dispõe sobre a criação de funções
comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 15a. Região e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.068/02 - - (OF 339/2002) 
que "dispõe sobre a transformação de funções co
missionadas em cargos em comissão no Quadro de

Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Tra
balho e dá outras providências:'
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação.

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 JOVAIR ARANTES
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Jovair Aran
tes, pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 7.213/02 - do PODER
EXECUTIVO - (MSC 833/2002) - que "altera dispo
sitivos da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a contratação por tempo determi
nado para atender a necessidade temporária de ex
cepcional interesse público, nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação deste, e da EMC 1/2003
CTASp, apensado.

PROJETO DE LEI N° 7.219/02 - SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTiÇA - que "dispõe sobre a cria
ção de cargos efetivos, cargos em comissão e fun
ções comissionadas no Quadro de Pessoal do Su
perior Tribunal de Justiça e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Luiz Antonio
Fleury, pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Jovair Arantes, em 23/04/2003

PROJETO DE LEI N° 7.404/02 - TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO - (OF 577/2002) - que
"dispõe sobre a criação de funções comissionadas
na Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra
balho da 21 a. Região e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 7.405/02 - TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO - (OF 578/2002) - que
"dispõe sobre a criação de funções comissionadas
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra
balho da 24a Região e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação, com emenda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.079/96 - do Sr. Marcelo
Déda - que "dispõe sobre a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanha dos órgãos



PROJETO DE LEI N° 6.347/02 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que ''veda a cobrança de tarifa mínima por
empresas públicas ou privadas, a qualquer título, al
terando a lei que dispõe sobre o regime de conces
são e permissão de serviços públicos:'
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
SBT 1 CDCMAM.

PROJETO DE LEI N° 278/03 - do Sr. Léo Alcântara
- que "cria a notificação pública de perda ou afasta
mento do cargo."
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 377/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "permite a criação de Comissão Interna de
Empregados no âmbito das empresas."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.374/00 - do Sr. Jaime Mar
tins - que "autoriza a reversão ao Município de Ma
teus Leme, no Estado de Minas Gerais, do imóvel
que menciona:'
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 3.581/00 - da Sra. Almerinda
de Carvalho - que "altera a Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e a Lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.140/01 - da Sra. Jandira
Feghali - que "acrescenta inciso ao § 1° da Lei n°
8.691, de 28 de julho de 1993:'
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PAFUSCER: pela aprovação deste, e da EMR 1
CCTCI, com emenda, e pela rejeição da EMR 2
CCTCI.

PROJETO DE LEI N° 2.839/00 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 1°
da Lei n° 7.670, de 8 de setembro de 1988, autori
zando o saque do saldo das contas do Programa de
Integração Social - PIS e do Programa de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público - PASEp, pe
los respectivos titulares, quando qualquer de seus
dependentes apresentar a Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida:'
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quarta"feira 6 36777

e entidades públicas da administração direta e indi- PROJETO DE LEI N° 4.469/01 - do Sr. Henrique
reta." (Apensados: PL 767/1999, PL 1805/1999, PL Fontana - que "altera aLei n° 9.656, de 3 de junho
2467/2000 (Apensado: PL 5094/2001), PL de 1998, que "dispõe sobre os planos seguros priva-
3555/1997 e PL 4263/2001) dos de assistência à saúde", instituindo o credencia-
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR mento universal de profissionais de saúde."
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
pela rejeição do PL 767/1999, do PL 1805/1999, do PARECER: pela aprovação.
PL 2467/2000, do PL 3555/1997, do PL 4263/2001,
e do PL 5094/2001, apensados. PROJETO DE LEI NO 4.878/01 - do Sr. Átila Lins -

PROJETO DE LEI N° 1.667/99 - do Sr. Dr. Rosinha que "altera a Redação do art. 41 da Lei nO 8.443, de
- que "institui a carta de fiança para locação de imó- 16 de julho de 1992."
vel residencial por servidores civis e militares da RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
União." PARECER: pela aprovação.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: Institui a carta de fiança para locação de PROJETO DE LEI N° 5.426/01 - do Sr. Ney Lopes-
imóvel residencial por servidores civis e militares da que "acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei n° 8666,
União. de 21 de junho de 1993."

RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.945/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 7° da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "dispõe sobre o regime de concessão e permis
são de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências", de
terminando a entrega de cópia das leituras de con
sUmO de serviços públicos."
RELATOR:. DeputadbMEDEIROS
PARECER: pela aprovação, com emenda.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

07/08/2003)

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.914/02 - do Senado Federal
- (PLS 68/2000) - que "dispõe sobre a concessão
de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista
vegetal e ao beneficiador de produtos das florestas
durante o período em que estiver impedido de exer
cer sua atividade e dá outras providências:' (Apen
sado: PL 677/2003)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 405/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica o inciso 11 do art. 20 da Lei n° 8.036,
de 11 de maio de 1990."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 591/03 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dispõe sobre a regulamenta
ção do exercício da profissão de Ecólogo."
RELATORA: Deputada ANN PONTES

PROJETO DE LEI N° 750/03 - do Sr. José Divino 
que "dispõe sobre a Certidão Nacional de Adimplên
cia, a ser expedida pelas empresas que prestam
serviços públicos a cidadãos residentes em todo o
Território Nacional."
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 436/03 - do Sr. Paes Landim 
que "altera a redação do art. 74 da Consolidação
das Leis do Trabalho."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 41/03 Do Sr. Carlos Santana
que "requer a realização de Audiência Pública, com
a finalidade de discutir com as autoridades do Muni
cípio de Teresópolis, a alteração de localização da
praça de pedágio do Km 71 da Rodovia Rio-Ba
hia(BR 116)."

REQUERIMENTO N° 42/03 Do Sr. Marcelino Fraga
- que "requer junto a esta Comissão, solicitação ao
Ministro de Estado dos Transportes a conclusão do
contorno da BR 259 ao Município de Colatina, no
Estado do Espírito Santo."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 7.127/02 - do Senado Federal
(Comissão Mista - arts. 142 e 143 do Regimento
Comum) - que "altera o art. 143 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, de modo a disciplinar a habilita
ção de condutores de combinações de veículos."
(Apensado: PL 4369/1998 (Apensados: PL
524/1999, PL 816/1999, PL 817/1999, PL
1466/1999, PL 2273/1999, PL 2837/2000, PL
4391/1998 (Apensado: PL 212/1999), PL
4452/1998, PL 4458/1998, PL 4465/1998, PL
4710/1998, PL 4718/1998, PL 4870/1998, PL
3931/2000, PL 4228/2001, PL 5080/2001, PL
4885/2001, PL 5724/2001, PL 6976/2002, PL
7452/2002, PL 7391/2002, PL 7283/2002, PL
939/2003 e PL 1012/2003))
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Neuton
Lima, pela aprovação deste, do PL 212/1999, do PL
816/1999, do PL 817/1999, do PL 3931/2000, do PL
4369/1998, do PL 4391/1998, do PL 4452/1998, do
PL 4458/1998, do PL 4465/1998, do PL 4710/1998,
do PL 4718/1998, do PL 4870/1998, do PL
4885/2001, do PL 5724/2001, do PL 6976/2002, do
PL 7391/2002, do PL 7452/2002, do PL 939/2003, e
do PL 1012/2003, apensados, com substitutivo, e
pela rejeição do PL 524/1999, do PL 1466/1999, do
PL 2273/1999, do PL 2837/2000, do PL 4228/2001,
do PL 5080/2001, e do PL 7283/2002, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Guimarães
Filho e Teima de Souza, em 07/05/2003
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.887/00 - do Sr. Aroldo Ce
draz - que "dispõe sobre as condições de utilização
das rodovias pavimentadas, sua conservação e ma
nutenção, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: pela rejeição deste, e da EMR 1 CTASP.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.619/01 - do Senado Federal
- (PLS 140/2001) - que "denomina "Governador
Ivan Bichara" o viaduto Oitizeiro, localizado na
BR-230, no Município de João Pessoa, no Estado
da Paraíba." (Apensados: PL 4986/2001 (Apensa
dos: PL 5018/2001 e PL 5001/2001) e PL
6428/2002)
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 4986/2001, do PL 5001/2001, do PL 5018/2001,
e do PL 6428/2002, apensados.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 6.592/02 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "altera o art. 267 do Código de
Trânsito Brasileiro, dispondo sobre a aplicação da
penalidade de advertência por escrito."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.040/02 - do Sr. Max Rosen
mann - que "altera a redação do parágrafo único do
art. 281 da LE;li n° 9.503 de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES
FILHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 7.337/02 - do Sr. João Magno
- que "altera a redação do inciso I do art. 218 da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI W 214/03 - do Sr. José Divino 
que "cria o projeto ambulância sobre duas rodas em
todo território nacional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AMAURI ROBLEDO
GASQUES
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 357/03 - da Sra. Zelinda No
vaes - que "acrescenta ao artigo 146 da Lei n°
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) dispositivo
obrigando a realização do exame de polissonografia
para condutores de ônibus interestaduais, intermuni
cipais, internacionais e de turismo."
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 407/03 - do Sr. Dr. Heleno
que "dá nova redação ao § 2° do Art. 288 da Lei n.o
9.503, de 23 de setembro de 1997, abolindo o reco
Ihimentoprévio da rnulta de trânsito para o caso de
recurso a ser interposto:'
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 585/03 - da Sra. Maria do Ro
sário - que "dispõe sobre a denominação do Aero
porto Federal de Alegrete, no Estado do Rio Grande
do Sul para Aeroporto Federal Gaudêncio Machado
Ramos."
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 602/03 - do Sr. Geraldo Tha
deu - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro."
RELATOR: Deputado LEÔNIDAS CRISTINO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 899/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "altera a redação do inciso IX do art. 22, da
Lei n° 9.503/ 97, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro:'
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

07/08/2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.050/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera velocidade para motocicletas onde não
exista sinalização e dá outras providência." (Apensa
dos: PL 2057/1999, PL 2305/2000 e PL 2332/2000)
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.264/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho de
1994, que concede passe livre às pessoas portado
ras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual, para estender o benefício às crianças
portadoras de câncer." (Apensados: PL 5196/2001,
PL 5208/2001 (Apensado: PL 6184/2002 (Apensa
do: PL 7031/2002», PL 5275/2001, PL 5558/2001,
PL 7299/2002 e PL 7464/2002)
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI

PROJETO DE LEI N° 5.056/01 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "proíbe a utilização de fumo no interi
or de veículo automotor, quando em movimento, em
todo o território nacional." (Apensado: PL
5057/2001)
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 5.408/01 - do Sr. Aníbal Go
mes - que "acrescenta dispositivo ao art. 39 do Có
digo Brasileiro de Aeronáutica:'
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

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."
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 279/03 - do Sr. Léo Alcântara
- que "altera o art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, quanto à destinação da receita ar
recadada com a cobrança de multas no trânsito."
(Apensados: PL 744/2003 e PL 1365/2003)
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.060/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre os preços de passagens e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 1.063/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo 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 Trân
sito Brasileiro."
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE PROJETO DE LEI N° 1.068/03 - do Sr. Beto Albuquer-
EMENDAS (5 SESSÕES) que - (PL 720/2003) - que "dispõe sobre a criação do

Sistema Permanente de Planejamento de Transporte -
DECURSO: 1a SESSÃO SISTRAN e dá nova redação aos arts. 6° e 8° da Lei n°
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03 10.636, de 30 de dezembro de 2002:'

RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.148/03 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do Có
digo de Trânsito Brasileiro, fixando novo equipamen
to obrigatório para os veículos:'
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 1.162/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "acrescenta dispositivo ao art. 158 do Códi
go de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória a
aprendizagem noturna."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 1.215/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "regulamenta a Guarda Portuária."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.219/03 - do Sr. Átila Lins 
que "revoga a Lei n° 9.614, de 5 de março de 1998:'
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA

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 trienal
das multas de trânsito, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.288/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dá nova redação ao art. 23 da Lei n° 9.503
/ 97 - Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO

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"."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.348/03 - do Sr. João Paulo
Gomes da Silva - que "dispõe sobre sinalização no
transporte de cargas e passageiros:'
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI W 1.387/03 - do Sr. Neucimar
Fraga - que "altera o inciso IV do artigo 252 da Lei
n° 9.503 / 97 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 1.396/03 - do Sr. Leonardo Mon
teiro - que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do Código
Brasileiro de Aeronáutica, relacionado à inspeção de
segurança nos aeroportos." (Apensado: PL 1502/2003)
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

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



LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Definição da agenda dos trabalhos; apreciação de
requerimentos; eleição dos 2° e 3° Vice-Presidentes.

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 1/03 Do Sr. André Zacharow
que "requerimento Comparecimento Dr. JOEL ILAN
PACIORNIK"

REQUERIMENTO N° 2/03 Do Sr. Eduardo Sciarra
que "requer que seja convidado o Sr. Ministro apo
sentado do Superior Tribunal de Justiça, Milton Luiz
Pereira, para prestar esclarecimentos sobre a cria
ção dos TribUnais Regionais Federais."

REQUERIMENTO N° 3/03 Do Sr. Eduardo Sciarra 
que "requer que sejam realizados encontros temáti
cos nos estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia e
Amazonas"
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AUDIÊNCIA PÚBLICA
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE A - Audiência Pública:

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002, Convidados:
QUE "CRIA OS TRIBUNAIS REGIONAIS Deputado ARMANDO MONTEIRO, Presidente da
FEDERAIS DA 68

, 78
, 8

8
E 98 REGIÕES". Confederação Nacional da Indústria - CNI;

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11 Sr. ANTONIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA
HORÁRIO:· 14h30min SANTOS, Presidente da Confederação Nacional do

Comércio - CNC;
MARCUS ABDü HADADE, Presidente da Confedera
ção Nacional de Jovens Empresários - CONAJE; e
Sr. FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO
NASCIMENTO, Presidente do Conselho Deliberativo
do FAT - CODEFAT.
Tema: "Os desafios do Programa Primeiro Emprego,
na opinião das entidades de classe".
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM

TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA
A REFORMA pOLíTICA.

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:SaSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202,
§3°)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
544/02 - do Senado Federal- (PEC 29/2001) - que
"cria os Tribunais Regionais Federais da 6a, 7a, 8a e
9a Regiões."
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA

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".

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

A-Debate
Debate sobre financiamento de Campanhas Eleito
rais; Listas Partidárias; Federações Partidárias e Co
ligações.
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO

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 08 do Anexo 02
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Assuntos Internos e Deliberação de Requerimentos.

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 18/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "criação de Sub-Relatoria do Álcool"

REQUERIMENTO N° 19/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "req. Criação de Sub-Relatoria para as Auto
riz. e Cone. da ANP"



REQUERIMENTO N° 105/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer o convite do Relator da antiga CPI
que tratou sobre o roubo de cargas."

REQUEFilMENTO N° 93/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunha,
do Dr. Agenor Salgado, Chefe da Delegacia de Este
lionato e Desvio de Cargas, do Estado do Paraná."

REQUERIMENTO N° 94/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunha,
do Dr. Adriano Marcos Furtado, Chefe da 1a Delega
cia de Polícia Rodoviária Federal, do Estado do Pa
raná."

REQUERIMENTO N° 95/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunha,
da Ora. Zélia Silva de Lima Delegada de Polícia, do
Estado do Paraná:'

REQUEFHMENTO N° 96/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunhas,
do Srs. Hermínio Amaral Schoreader, Cleonice Ste
fani Salvador, Valério Passoldi, fiscais da Secretaria
de Fazenda do Estado do Paraná."

REQUERIMENTO N° 97/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como indiciado, do
representante da Caomé, Distribuidora de Combus
tíveis Ltda."

REQUERIMENTO N° 98/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como indiciado, do
Sr. Nilson Peter Júnior, representante da Polipetro,
Distribuidora de Combustíveis Ltda, do município de
Itajaí-SC."

REQUERIMENTO N° 99/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer a convocação, como testemunha,
Sr. Roberto Fregonese, do Presidente do Sindicom
bustíveis, do Estado do Paraná."

REQUERIMENTO N° 101/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer a convocação do Senhor Cláudio For
nazza, Gerente Comercial da PETROBRAS, na Re
gião de Paulínia/SP:'

REQUERIMENTO N° 104/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer à Agência Nacional de Petróleo 
ANP explicação sobre o ressarcimento de fretes,
além da relação de todas as empresas beneficiadas
nos últimos cinco anos."

REQUERIMENTO N° 21/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "requerimento de Criação deSub-Relatoria da
Adulteração dos Comnbustíveis"

REQUERIMENTO N° 63/03 Do Sr. João Caldas 
que "requerimento de convites para participação em
Audiência Pública aos Diretores Presidentes da Re
finaria de Petróleos de Manguinhos S/A e da Refina
ria de Petróleo Ipiranga S/A, para prestarem infor
mações e esclarecimentos sobre os derivados de
petróleo produzidos e comercializados pelas respec
tivas refinarias com empresas que atuam no merca
do brasileiro, tanto no de combustíveis como no de
tintas, e outros, destacando-se especialmente os
produtos: óleo diesel, gasolina e solventes, apresen
tando dados e fatos que possam contribuir com a
missão desta CPI."
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REQUERIMENTO N° 20/03 Da Sra. Rose de Freitas REQUERIMENTO N° 90/03 Do Sr. Pompeo de Mat-
- que "requerimento de Criação de Sub-Relataria da tos - que "requer a realização de audiência pública,
Industria de Liminares" em Curitiba-PR, para ouvir depoimentos de autori

dades e empresários do setor de combustíveis da
região."

REQUERIMENTO N° 64/03 Do Sr. João Caldas 
que "requerimento de convite, para participação em
Audiência Pública, ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Fernando dos Santos, Deputado Estadual do PT de
Alagoas, membro da Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Combustíveis instalada naquela
Assembléia Legislativa, para prestar esclarecimen
tos sobre a evolução daquela CPI e o que já foi apu
rado no âmbito do Estado de Alagoas, apresentando
dados e fatos que possam contribuir significativa
mente com a missão desta CPI."

REQUERIMENTO N° 72/03 Do Sr. André Luiz - que
"requer seja convidado para participar de Audiência
Pública o Diretor Jurídico da ESSO Petróleo:'

REQUERIMENTO N° 78/03 Da Sra. Rose de Freitas
- que "req. de retirada do requerimento de n° 18 de
criaçao da sub-relataria do álccol"

REQUERIMENTO N° 88/03 Do Sr. João Caldas 
que "requer sejam enviados ofícios aos Diretores
Presidentes da Refinaria de Petróleos de Mangui
nhos S/A e da Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A,
para apresentarem documentos com informações e
esclarecimentos sobre os derivados de petróleo pro
duzidos e comercializados pelas respectivas refinari
as com empresas que atuam no mercado brasileiro,
tanto no de combustíveis como no de tintas, e ou
tros, destacando-se especialmente os produtos: óleo
diesel, gasolina e solventes, apresentando dados e
fatos que possam contribuir com a missão desta
CPI."



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 36783

REQUERIMENTO N° 136/03 Do Sr. Paulo Rubem 11I- COMISSÕES MISTAS

Santiago - que "requer aprovação de agenda" IV _ COORDENAÇÃO DE COMISSÕES

REQUERIMENTO N° 142/03 Do Sr. Dilceu Sperafico PERMANENTES
- que "solicita que seja convocado na qualidade de
testemunha o Sr. Ruy Ricci, Secretário-Executivo do ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
Sindicato Nacional das Distribuidoras de Solvente - ÀS COMISSÕES
SINDSOL." EM 5-8-2003:

REQUERIMENTO N° 145/03 Do Sr. João Caldas 
que "requerimento para ação conjunta de investiga
ção pelas ANP e Polícia Federal, e quebra de sigilo
telefônico, bancário e fiscal de pessoa física e de
pessoa jurídica, sendo o mesmo apontado como o
responsável por articular e coordenar fraudes e
ações lesivas ao interesse público praticadas em
Posto Revendedor de Combustíveis, de propriedade
da empresa citada. (dados de identificação serão
fornecidos à parte, em sessão secreta, para não
prejudicar investigações solicitadas)"

REQUERIMENTO N° 146/03 Do Sr. André Luiz 
que "requer a Presidência da AGIP Distribuidora
S.A, o volume de vendas de combustíveis feitas aos
consumidores finais através da filial de Paulínea,
Estado de São Paulo"

REQUERIMENTO N° 147/03 Do Sr. André Luiz 
que "requer a Presidência da PETROBRÁS Petróleo
S.A, o volume de vendas de combustíveis realizado
à Distribuidora AGIP - em sua filial de Paulínea,
Estado de São Paulo, indicando o volume e o fatura
mento mensais nos últimos 24 meses ."

REQUERIMENTO N° 149/03 Da Sra. Rose de Frei
tas e outros - que "requerimento para convidar o
preso da cpi do narcotráfico, seno magno malta, para
vir prestar colaboração com esta cpi."

REQUERIMENTO N° 150/03 Do Sr. Luiz Bassuma
que "solicita que seja convidado o Sr. Marcelo Car
neiro, Jornalista da Revista Veja."

REQUERIMENTO N° 151/03 Do Sr. Dr. Evilásio 
que "requer seja convidado para Reunião de Au
diência Pública o Senhor Presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil, DrO. Paulo Sérgio Do
mingues:'

REQUERIMENTO N° 152/03 Do Sr. Rogério Silva
que "requer seja solicitado informações da Agência
Nacional de Petróleo."

m

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
CONSULTA N° 1/2003
PROJETO DE LEI N° 4.684/2001
PROJETO DE LEI N° 7.300/2002
PROJETO DE LEI N° 7.308/2002
PROJETO DE LEI N° 693/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
313/1996
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
109/1999

Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI N° 7.331/2002

Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico:
PROJETO DE LEI N° 7.143/2002
PROJETO DE LEI N° 7.301/2002
PROJETO DE LEI N° 7.302/2002
PROJETO DE LEI N° 7.304/2002
PROJETO DE LEI N° 7.305/2002
PROJETO DE LEI W 7.306/2002
PROJETO DE LEI N° 7.307/2002
PROJETO DE LEI N° 7.310/2002

Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI N° 7.309/2002

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:
PROJETO DE LEI N° 167/1999
PROJETO DE LEI N° 567/1999
PROJETO DE LEI N° 6.231/2002
PROJETO DE LEI N° 6.450/2002
PROJETO DE LEI N° 6.587/2002
PROJETO DE LEI N° 7.216/2002
PROJETO DE LEI N° 7.263/2002

(Encerra-se a sessão à 1 hora e 14 mi
nutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Revejo o despacho publicado no Diário da Câ
mara dos Deputados de 29 de abril do corrente apos
to ao Requerimento nO 34, de 2003, de autoria do Se-
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nhor Eduardo Campos, que "requer o desarquiva
mento de proposições", para Convalidar o desarqui
vamento efetivado em 18-3-03 referente às seguintes
proposições: PL.s 2.205/99, 4.648/01, 4.844/01,
5.326/01,5.339/01,5.591/01,5.650/01; PLPs 157/00
e 265/01, bem como do PDC 848/01; para manter o
Indeferimento do desarquivamento do RIC 189/99 e
das INCs 946/00,1.613/01,2.773/01 e 3.336/02, pelo
fato de a tramitação das proposições já se haver es
gotado; dos PL.s 5.568/01 e 5.592/01, porquanto as
proposições não foram arquivadas; e do DTQ 2/2001 ,
por se tratar de proposição acessória; e para manter a
Declaração de Prejudicialidade quanto ao desarqui
vamento dos PL.s 3.762/00, 3.671/00, bem como
quanto aos PRCs 169/01 e 203/01, em virtude de as
proposições já se encontrarem desarquivadas.

Publique-se.
Em 5-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 527, DE 2003

(Do Senhor Dr. Rosinha)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação sobre instituição de ensino
privado.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal e nos arts. 115 e 116, do Regimento Interno, so
licito à V. Exa seja encaminhado ao Sr. Ministro de Esta
do da Educação o seguinte pedido de informação:

1. Quanto e quais são os cursos superiores re
gulamentados (legalizados)?

2. Quantos e quais são os cursos que funcionam
sem autorização?

3. A UNIANDRADE (sediada na Alameda Dr.
Muricy, 706, Centro, Curitiba - PR) está com todo o
seu processo legal junto ao Ministério da Educação?

4. Esta empresa de ensino privado já foi fiscali
zada? Em caso afirmativo, solicito cópia de inteiro
teor do processo de autorização da UNIANDRADE.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2003. - Depu
tadoDr. Rosinha.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 527/2003

Autor(a):Deputado DR. ROSINHA (PT/PR)

Destinatário{a): Ministro de Estado da EDUCAÇÃO

Assunto: Solicita informações ao Senhor Ministro
de Estado da Educação sobre instituição privada de

ensino, cursos superiores regulamentados e sem
autorização e sobre a INIANDRADE, sediada em
Curitiba-PR.

Despacho: O presente requerimento de informação
está de acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição
Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis
pensado o relatório, em conformidade com o art. 2°,
§ 1°, do Ato da Mesa n° 11, de 1991, é pelo encami
nhamento.

Primeira Vice-Presidência, em / / 2003. - De
putado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presiden
te(RIC 527/2003).

Autor: Dr. Rosinha
Data da Apresentação: 26/06/2003

Ementa: Solicita informações do Sr. Ministro da
Educação sobre instituição de ensino privado.

Forma de Apreciação: Despacho: Defiro, "ad refe
rendum" da Mesa.

Regime de tramitação: Em 2003

ERRATA

Tendo em vista a publicação incorreta no Avulso
da Ordem do Dia de16 de junho de 2003, página 4,
coluna 1, e no Diário da Câmara dos Deputados n°
086, de 14 de junho de 2003, página 27535, coluna 1,

solicitamos a seguinte alteração:

Onde se lê:

OFíCIO W 192/99 (SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL) Solicita licença pré
via, nos termos do art. 53, § 1° da Constitui
ção Federal, licença para apreciar denúncia
contra o Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

Leia-se:

OFíCIO W GPV-192/89 e OFíCIO N°

540/89 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)
- Solicita licença prévia, nos termo do art.
53, § 1° da Constituição Federal, licença
para apreciar denúncia contra o Deputado

Ibrahim Abi-Ackel.

Brasília, 4 de agosto de 2003 - João Paulo

Cunha, Presidente.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60, de 1994, apresentamos a Prestação
de Contas Analftica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de junho de 2003. A Administração
do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão das demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens

Amortizações de Empréstimo/Financiamento

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Valores em Circulação

Recursos Especiais a Receber

Outros Valores em Circulaçã()

Depósitos

Depósitos de Diversas Origens

Obrigações em Circulação

Restos a Pagar

Nã() Processados a Liquidar

Cancelado

TOTAL DOS INGRESSOS

1.441.400,11 DESPESAS CORRENTES

16.686,61 Aplicação Direta e Transf. Intergoverna

20.654,82 Outras Despesas Correntes

1.404.058,68 Outras Despesas

64.700,77 DESPESAS DE CAPITAL

49.757,73 Aplicação Direta e Transf. Intergoverna

14.943,04 Investimentos

1.465.992,50 DISP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

1.439.614,24 Valores em Circulação

1.439.614,23 Recursos Especiais a Receber

0,01 Outros Valores em Circulação

17.718,26 Depósitos

Depósitos de Diversas Origens

17.718,26 Obrigações em Circulação

8.660.00 RP's não Processados - Inscrição

8.660,00

8.360,00

300.00

2.972.093.38 TOTAL DOS DISPÊNDIOS

763.344.34

763.344,34

763.344,34

763.344,34

10.861,75

10.861,75

10.861,75

2.197.887,29

2.079.235,48

2.079.235,47

0,01

41,58

41,58

118.610,23

118.610,23

2.972.093,38

~BLlQUE-SE

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor-Geral
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BALANÇO PATRIMONIAL
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ATIVO FINANCEIRO

Créditos em Circulação

Limite de Saque cl Vinco de Pagamento

Ativo Financeiro a Longo Prazo

Depósitos a Longo Prazo

ATIVO REAL

ATIVO COMPENSADO

Compensações Ativas Diversas

Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens

ATIVO TOTAL

2.079.235,48 PASSIVO FINANCEIRO

2.079.235,47 Depósitos

2.079.235,47 Depósitos de Diversas Origens

0,01 Obrigações em Circulação

0,01 Restos a Pagar Não Processados

2.079.235,48 A Liquidar

8.000,00 PASSIVO REAL

8.000,00 PATRIMÓNIO liQUIDO

8.000,00 Patrimõnio/Capital

Lucros ou Prej. Acumulados

Resultado dn Período

Situação Patrim. Ativa

Situação Patrim. Passiva

PASSIVO COMPENSADO

Compensações Passivas Diversas

Valores, Titvlos e Bens sob
Responsabilidade

2.087.235,48 PASSIVO TOTAL

26.078,26

17.718,26

17.718,26

8.360,00

8.360,00

8.360,00

26.078,26

2.053.157,22

12.217.065,76

(10.805.646,18)

641.737,64

2.079.235,48

(1.437.497,84)

8.000,00

8.000,00

8.000,00

2.087.235,48

~BUQUE-SE

S~RGIO SAMPAIO CONT REIRAS DE ALMEIDA

Diretor-Geral

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Orçamentárias

Recellas Correntes

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Alienação de Bens

Amortizações de Empréstimo/Financiamento

Mutações Ativas

Incorporações de Ativos

Aquisições de Bens

RESULTADO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Acréscimos Patrimoniais

Incorporação de Ativos

Incorporação de Bens Móveis

Desincorporação de Passivos

VARIAÇÕES ATIVAS

1.545.946,63 ORÇAMENTÁRIAS

1.506.100,88 Despesas Orçamentárias

1.441.400,11 DespesasColTentes

16.686,61 Outras Despesas Correntes

20.654,82 Despesas de Capital

1.404.058.68 Investimentos
64.700,77 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

49.757,73 Interferências Passivas
14.943,04 Transferências de Bens e Valores Concedidos

39.845,75 Decréscimos Patrimoniais

39.845,75 Desincorporação de Ativos

39.845,75 Baixa de Bens Móveis

90.757,15 Bens/Direitos a Incorp. pela Inscrição de RP

90.757,15 RESULTADO pATRIMONIAL

90.457,15 Superávit

90.457,15

300,00
1.636.703,78 VARIAÇÕES PASSIVAS

774.206,09

774.206,09

763.344,34

763.344,34

10-861,75

10.861,75

220.760,05

122.502,90

122.502,90

98.257,15

98.257,15

7.800,00

90.457,15

641.737,64

641.737,64

1.636.703,78

et::.UBlIQUE-SE

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor-Geral

-------------- ~--"--~~-
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NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional- O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
deputados e de funcionários e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei n.o 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, exclusivamente, pelo
saldo da conta limite de saque com vinculação de pagamento, conforme orientação da Mensagem
n.o 2001/688650 da COFIN/CCONT. b) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o regime contábil misto.
NOTA 4 - Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de junho de 2003 um superávit de R$ 641.737,64

EV~L~SC~
Diretor do Departamento de Finanças,

Orçamento e Contabilidade
Contador - CRC/DF 7504/0-8

NATHAU~GUÉRIOT
Chefe do Serviço de Controle do FRCD

Contadora - CRC/DF 9449

ANTONIO FRANCISCO AMA
Diretor da Coordenação de Conta

Contador - CRC/DF 8386

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Diretor-Geral

/'/ PUBLIQUE-SE

~4
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor-Geral
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COMISSÕES

PARECERES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.314-A, DE 2002

(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
MSC 393/2002

Aprova o texto do Acordo entre os
Governos da República Federativa do
Brasil e da República do Panamá sobre
Cooperação entre as Academias Diplo
máticas de Ambos os Países, firmado em
Brasília, em 21 de agosto de 2001; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. SIGMARINGA SEIXAS).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

O projeto de decreto legislativo, de autoria da
Comissão de Relações Exteriores, propõe a aprova
ção do texto do Acordo entre os Governos da Repúbli
ca Federativa do Brasil e da República do Panamá
pelo Congresso Nacional, quedispõe sobre Coopera
ção entre as Academias Diplomáticas de Ambos os
Países.

O projeto determina que quaisquer atos futuros
que possam resultar em revisão do referido Acordo fi
quem sujeitos à aprovação do Congresso Nacional,
bem como os ajustes complementares que, nos ter
mos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

A proposição teve origem na Mensagem n° 393,
de 2002, do então Senhor Presidente da República,
que se reporta a uma exposição de motivos subscrita
por seu Ministro de Estado das Relações Exteriores e
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Justifica o
então Ministro que "o acordo em pauta constitui ins
trumento valioso no escopo da cooperação bilateral,
ao prever o intercâmbio de experiências entre as es
colas formadoras de diplomatas dos dois países."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 32, 111, alínea "a" do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, compete à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação o
exame dos aspectos constitucionais, de juridicidade e
técnica legislativa das proposições sujeitas à aprecia
ção da Câmara e de suas comissões.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 49, inciso I, da Constituição Federal.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o Acordo Internacional em
exame se enquadra nos preceitos ou princípios da
Constituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada havendo que possa obstar sua
tramitação nesta Casa, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 2.314 de 2002.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2003. O De
putado Sigmaringa Seixas, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.314/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Sigmaringa Seixas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, André
de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Asdrubal Bentes,
Bispo Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Roberto
Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro
Filho, Mendonça Prado, Osmar SerragIio, Paulo Pi
menta, Professor Luizinho, Roberto Magalhães, Rob
son Tuma, Rubinelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Zenaldo Coutinho, Bernardo Ariston, Bispo Wander
vai, Carlos Willian, Coriolano Sales, Ivan Ranzolin,
Luiz Antonio Fleury, Manato, Odair, Paulo Afonso, Re-

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



11 - Voto do Relator

Fundada em 1957, tendo como sede a Cidade
de Viena, na Áustria, e afiliada à Organização das Na
çõesUnidas (ONU), AAgêncialnternacional de Ener
gia Atômica (AIEA) é um fórum que se reveste de du
pla importância no contexto mundial, .. uma vez que
não somente evita a proliferação de armamentos nu
cleares como também incrementa a cooperação téc
nico-científica no uso da tecnologia nuclear. Por essa
razão conta com tão elevado número de membros
(134), onde o Brasil é Integrante de destaque, ocu
pando a cadeira de membro-fundador, insigne defen
sor do princípio de que Os benefícios das aplicações
da tecnologia nucléa.rdevem ser postos para fins ex
clusivamente pacíficos.

Na qualidade d~ membro-fundador e sentindo a
necessidade de modernizar a Agência para melhor
adaptá"la ao atua.I c.etlário mundial é que o Brasil to
mou a iniciativa deelabora.ção das referidas emendas
que pretendem alterár os artigos VI e XIV, parágrafo A
do·referido Estatuto.

Importante destaque deve ser dado ao fatode
que, segundo a Exposição de. Motivos do Ministério
das Relações Exteriores, as emendas não acarretarão
nenhum impacto orçamentário ou redução na repre
sentatividade brasileira na Junta de Governadores.

Isso tudo posto, nosso voto é pela aprovação
das emendas aos artigo VI e X/V. A do Estatuto da
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)
aprovados·por resoluções da Conferência Geral da
AIEA em 1.0 de outubro de 1.999. Nos termos do pre
sente Projeto de De~reto Legislativo.

Sala das Comissões, 16 abril de 2003. - Depu
tado Dr. Heleno, Aelator.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.316-A, DE 2002

(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)

MSC 407/02

Aprova os textos das emendas aos
artigos VI e XIV.A do Estatuto da Agência
Internacional de f2nergia Atômica (AIEA),
aprovadas por Resoluções da Conferên
cia Geral da AIEA, em 1° de outubro de
1999; tendo pareceres: da Comissão de
Minas e Energia, pela aprovação (relator:
DEP. DR. HELENO); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. BISPO
RODRIGUES).

Despacho: Às Comissões de: Minas e
Energia Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Mi
nas e Energia e de Constituição e Justiça e de
Redação

I - Relatório

A presente Mensa.gem tem por objetivo encami
nhar ao Congresso Nacional os textos das emendas
aos artigos VI e XIV.A do Estatuto da Agência Interna
cional de Energia Atômica (AIEA), que foram aprova
das por Resoluções da Conferência Geral da AIEA
em 1° de outubro de 1999.

Anexa à presente Mensagem encontra-se a
Exposição de Motivos n.o 179, do Ministério das Rela
ções Exteriores que aborda as modificações a serem
introduzidas no texto original. No Art. VI, pelo critério
atualmente vigente, 22 integrantes são eleitos e 13
são designados, perfazendo um total de 35 membros.
A Emenda eleva o número de integrante da Junta de
35 para 43 membros. Ela amplia, também, proporcio
nalmente, a representação regional da Europa Orien
tai, África e países do Oriente Médio e Ásia Meridio
nal. O detalhe importante é que o Grupo da América
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ginaldo Germano, Wellington Roberto e Zelinda No- Latina fica contemplada com um aumento adicional a
vaes. cada duas eleições, em revezamento com os paí-

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu- ses-membros da Europa Oriental. Pelo atual Estatuto
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente. a América Latina e Caribetêm seis vagas (uma desig

nada e cinco reeleitas). Com a mudança a ser imple
mentada a região passará a contar com duas vagas
designadas permanentes e mais cinco vagas em uma
eleição e quatro na seguinte, sucessivamente.

A. emenda ao artigo XIV, parágrafo A, por outro
lado, estabelece que a Junta de Governadores pas
sará a submeter à Conferência Geral um projeto de
orçamento bienal, ao invés de anuaL Isso objetiva, de
acordo com a Mensagem do TRE, harmonizar os ci
cios de programa e. orçamento da Agência, uma vez
que a Junta de Governadores decidiu instituir um pro
grama também bienal. As emendas entrarão em vigor
após aprovação de 2/3 dos países-membros.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo na
2.316/2002, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Dr. Heleno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Sciarra, Rose de Freitas e Gervásio

Silva - Vice-Presidentes, Aroldo Cedraz, Bassuma,
Dr. Heleno, Eduardo Gomes, Fernando Ferro, Fran
cisco Garcia, Hélio Esteves, João Pizzolatti, Luiz Car
los Santos, Luiz Sérgio, Marcello Siqueira, Mauro
Passos, Nelson Meurer, Paulo Bauer, Paulo Feijó, Ro
bério Nunes, Salvador Zimbaldi, Gilberto Kassab e
Leonardo Vilela.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2003. - Depu
tado José Janene, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional desta Casa Legislativa elaborou, na for
ma regimental, o presente Projeto de Decreto Legis
lativo na 2.316, de 2002, para aprovar os textos das
emendas aos artigos VI e XIV.A do Estatuto da Agên
cia Internacional de Energia Atômica (AIEA), aprova
das por Resoluções da Conferência Geral da AIEA,
em 10 de outubro de 1999.

O projeto contém, no parágrafo único do art. 10
,

disposição que determina a observância do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, segundo o qual é
da competência exclusiva do Congresso Nacional "re
solver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional".

Na Exposição de Motivos na 00179/MRE, de 17
de maio de 2002, esclarece o Ministro de Estado, inte
rino, das Relações Exteriores que o Brasil é membro
fundador da AIEA, afiliada à Organização das Nações
Unidas, a qual tem por objetivo promover a coopera
ção internacional nos usos pacíficos da energia nu
clear e garantir, por meio da aplicação de salvaguar
das, que os materiais nucleares sob supervisão da
Agência não sejam desviados para a produção de ar
mamentos.

O Governo brasileiro promulgou o Estatuto da
Agência pelo Decreto na 42.155, de 27 de agosto de
1957. O artigo VI dispõe sobre a composição da Junta

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

de Governadores da Organização. Aemenda propos
ta eleva o número de integrantes da Junta de 35 para
43, ampliando proporcionalmente a representação
regional da Europa Oriental, África e países do Orien
te Médio e Ásia Meridional. A América Latina e o Cari
be são contemplados com um assento adicional a
cada duas eleições, em revezamento com paí
ses-membros da Europa Oriental.

Já o parágrafo A do artigo XIV determina que a
Junta de Governadores submeta à Conferência Geral
projeto de orçamento anual das despesas da Agên
cia. A emenda ao parágrafo institui orçamento bienal,
harmonizando, assim, os ciclos de programa e orça
mento da Agência.

Ainda segundo a Exposição de Motivos, as
emendas não acarretam impacto orçamentário ou re
dução da representação brasileira na Junta de Gover
nadores, órgão no qual o Brasil tem assento, seja na
condição de membro designado, seja na condição de
membro eleito.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Na conformidade do art. 32, inciso 111, alínea a,
do Regimento Interno, cabe a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação manifestar-se
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa da proposição.

Entendemos que o projeto de decreto legislativo
em tela contempla os requisitos de juridicidade e
constitucionalidade. De fato, está ele em consonância
com o ar1. 84, inciso VIII, e com o art. 49, inciso I, da
Carta Política, que tratam da competência do Presi
dente da República para celebrar tratados, conven
ções e atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional, e da competência exclusiva
deste para resolver definitivamente sobre tais atos
que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.

A técnica legislativa nele empregada respeita as
diretrizes da Lei Complementar na 95, de 1998, altera
da pela de na 107, de 2001.

O conteúdo das emendas em si guardam tam
bém conformidade com os princípios constitucionais
e jurídicos embasadores dos atos internacionais.

Diante do exposto, o voto é pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo na 2.316, de 2002.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2003. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.316/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes ~ Vice-Presidentes, André
de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Asdrubal Bentes,
Bispo Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Roberto
Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro
Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Pi
menta, ProfessorLuizinho, Roberto Magalhães, Rob
son Tuma, Rubinelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Zenaldo Coutinho, Bernardo Ariston, Bispo Wander
vai, Carlos Willian, Coriolano Sales, Ivan Ranzolin,
Luiz Antonio Fleury, Manato, Odair, Paulo Afonso, Re
ginaldo Germano, Wellington Roberto e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 44-A, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MSC N° 732/02

Aprova o texto da Convenção sobre
Procedimento de Consentimento Prévio
Informado para o Comércio Internacional de
Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos
Perigosos, adotada em 10 de setembro de
1998, na cidade de Roterdã; tendo parece
res: da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (relator: DEP RONALDO
VASCONCELLOS); da Comissão de Econo
mia, Industria e Comércio, pela aprovação
(relator: DEP. RONALDO DIMAS); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. RICARTE
DE FREITAS).

Despacho: Às Comissões de: Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

Economia, Indústria e Comércio
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de
Economia, Indústria e Comércio e de Constitui
ção e Justiça e de Redação

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

1- RELATÓRIO

Vem à análise desta Comissão, nos termos do
art. 32, inciso IV, alínea "d", do RICD, o Projeto de De
creto Legislativo nO 44, de 2003, elaborado pela Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
o qual aprova o texto da Convenção sobre Procedi
mento de Consentimento Prévio Informado para o
Comércio Internacional de Certas Substâncias Quí
micas e Agrotóxicos Perigosos, adotada, em 10 de
setembro de 1998, .na cidade de Roterdã.

O PDC 44/2003 prevê, ainda, a necessidade de
aprovação, pelo Congresso Nacional, de quaisquer
atos que possam resultar em revisão da referida Con
venção, bem como quaisquer ajustes complementa
res que acarretem encargos ou compromissos gravo
sos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, in
ciso I, da Constituição Federal.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Vem em boa hora a Convenção de Roterdã so
bre o Procedimento de Consentimento Prévio Infor
mado para o Comércio de Certas Substâncias Quími
cas e Agrotóxicos Perigosos, cujo objetivo é o de "pro
mover a responsabilidade compartilhada e esforços
cooperativos entre as Partes no comércio internacio
nal de certas substâncias químicas perigosas, visan
do a proteção da saúde humana e do meio ambiente
contra danos potenciais e contribuir para o uso ambi
entalmente correto desses produtos, facilitando o in
tercâmbio de informações sobre suas características,
estabelecendo um processo decisório nacional para
sua importação e exportação e divulgando as deci
sões resultantes às Partes".

Tal Acordo, deve-se enfatizar, está previsto na
Agenda 21, mais especificamente no Capítulo 19,
que trata do "manejo ecologicamente saudável das
substâncias químicas tóxicas, incluída a prevenção



I - Relatório

11I - Parecer da Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA, COMÉRCIOE TURISMO

Submete-se ao exame desta Comissão o proje
to de decreto legislativo epigrafado, de autoria da no
vei Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, que objetiva autorizar, nos termos do art.
49, I da Constituição Federal, a ratificação da adesão
brasileira à Convenção sobre Procedimento de Con
sentimento Prévio Informado para o Comércio Inter
nacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxi
cos Perigosos, adotada em conferência de plenipo-

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Proje
to de Decreto Legislativo n° 44/2003, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier

e Julio Lopes - Vice-Presidentes, Ann Pontes, Celso
Russomanno, César Medeiros, Fernando Gabeira,
Janete Capiberibe, João Alfredo, José Borba, Luciano
Zica, Luiz Bittencourt, Paes Landim, Pastor Reinaldo,
Renato Cozzolino, Ricarte de Freitas, Sandro Matos,
Almir Moura, Dr. Rodolfo Pereira, Ivan Valente, Marce
lo Guimarães Filho e Ronaldo Dimas.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - De
putado Givaldo Carimbão Presidente
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do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos pe- ente e à saúde humana, a faculdade de autorizar ou
rigosos". proibir tais operações. Haverá um Comitê de Revisão

Conforme a Agenda 21, "a exportação para os Química (CRQ), com a função de recomendar a inclu-
países em desenvolvimento dos produtos químicos são de novos produtos no procedimento PIC. No Ane-
que foram proibidos nos países produtores ou cuja xo 111, constam 27 substâncias químicas sujeitas ao
utilização foi severamente restringida em certos paí- Procedimento de Consentimento Prévio Informado,
ses industrializados tem sido causa de preocupação, das quais 17 são pesticidas, 5 consistem de formula-
pois certos países importadores não têm meios de ções pesticidas altamente perigosas e 5 são substân-
garantir a utilização segura, devido a uma infra-estru- cias químicas de uso industrial.
tura inadequada para controlar a importação, a distri- Acreditamos que a Convenção de Roterdã pos-
buição, o armazenamento, a formulação e a elimina- sibilitará aos países em desenvolvimento, como o
ção dos produtos químicos." Brasil, condições mais favoráveis para o correto ge-

A preocupação com a questão, na verdade, é renciamento de substâncias perigosas, com vistas à
mais antiga. Com o crescimento do comércio mundial manutenção do meio ambiente ecologicamente equi-
de substâncias químicas durante as décadas de 60 e librado e à saúde da população.
70, surgiu, também, o temor quanto aos riscos do uso Votamos, portanto, pela aprovação do Projeto
dessas substâncias. Para fazer face ao problema, de Decreto Legislativo n° 44, de 2003.
dois importantes instrumentos foram aprovados: as Sala da Comissão, 10 de Junho de 2003. - Depu-
Diretrizes de Londres para o Intercâmbio de Informa- tado Ronaldo Vasconcellos Relator
ções sobre Produtos Químicos objeto de Comércio
Internacional, no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente, em 1987, e o Código
Internacional de Conduta para Distribuição e Utiliza
ção de Pesticidas, da Organização das Nações Uni
das para a Alimentação e a Agricultura, em 1985. Em
1989, foram introduzidos, nessas normas internacio
nais, dispositivos prevendo o Procedimento de Con
sentimento Prévio Informado (Prior Informed Consent
Procedure - PIC). O procedimento PIC tem tido cará
ter voluntário e tem sido utilizado por alguns governos
para a obtenção de informações sobre substâncias
químicas perigosas, informações essas necessárias
à avaliação dos riscos e tomada de decisão sobre a
importação.

A Agenda 21 considera necessário assegurar,
na medida do possível, a aplicação plena e obrigató
ria, até o ano 2000, do procedimento PIC, inclusive
por meio de instrumentos jurídicos vinculantes.

A Convenção de Roterdã constitui, portanto, a
consolidação dos esforços internacionais empreendi
dos até agora, nos quais o Brasil teve atuação de des
taque.

Considerando que o texto da Convenção em
análise foi minuciosamente dissecado pela Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, desta
caremos apenas os aspectos que consideramos es
senciais. De acordo como texto da Convenção, as
operações de exportação e importação relativas a
produtos constantes do Anexo 111 deverão ser prece
didas de processo que assegure ao país importador,
de posse de informações extensivas sobre os poten
ciais riscos causados por tais produtos ao meio ambi-
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tenciários reunida na cidade de Roterdã, em 10 de se
tembro de 1998.

Os termos da Convenção, que compõe-se de
um preâmbulo, trinta artigos e cinco anexos, foram
descritos no relatório da Comissão de Relações Exte
riores que embasou o projeto ora sob análise. Vale,
contudo, ressaltár os seguintes dispositivos:

no preâmbulo, os signatários rEstados Par
tes"), reportam-se à Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento e ao capítulo 19 da
"Agenda 21 ", relativo ao manejo saudável de substân
cias químicas tóxicas, incluída a pre~enção dotráfico
internacional ilegal de produtClStóxicos e perigosos.
Referem-se .. ainda aos .. trabalhos realizados pelo
PNUMA (Programa das NaçõesUnidas.para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento) e pela FAO (Organiza
ção dasNações Unidaspara Alimentação e Agricultu
ra) no sentidodaoperacionalização do procedimento
prévio deconsentimento informado, vitalpara asegu
rança int~rnacional;eenfatizarngue f1erhumdisposi
tivo da Convenção terá o c?ndão de alterar direitos e
obrig~ções das.partes.no. âmbito de·qualqueracordo
internacional vigente, sem,portanto~ conferir-lhe grau
hierárquico de qualquer tipo nos ordenamentos jurídi
cos dom13sticos e i~ternacionais;

- o art. 2° estende-se em definições sobre os ti
pos de substâncias objeto daConvenção;

- osartigqs 5° e 6°referem:se, respectivamen
te, a procedimentos a serem adotados para substân
cias químicas proibidas ou severamente restritas e
para formulações de agrotóxicos severamente peri
gosos;

-Os artigos 7° a 9° ttatamda inclusão e exclusão
de substânciaS químicas no âmbito da Convenção;

- os artigos 10° e 11 tratam de obrigações refe
rentes a procedimentos de exportação e importação,
estendendo-se os dois artigos seguihtes sobre o as
sunto;

- o artigo 14 trata do intercâmbio de informações;
- o artigo 16 aborda questões atinentes à assis-

tência técnica;
- os demais artigos tratamde procedimentos a

adotar em. caso de descumprimento das normas, da
organização de uma Conferência das Partes e de de
talhes administrativo-operacionais.

A Mensagem n° 732 do Poder Executivo, que
encaminhou os termos da Convenção, veio acompa
nhada de Exposição de Motivos do então Ministro das
Relações Exteriores, Sr. Célso Lafer, ao Presidente
da República, na qual explica que a Convenção de
Roterdã dispõe que as operações de exportação e

importação relativas a produtos constantes de seus
anexos deverão ser precedidas de processo que as
segure ao país importador, de posse da informações
extensivas sobre os potenciais riscos causados por
taisprodutos ao meio ambiente e à saúde humana, a
faculdade de autorizar ou proibir tais operações.

Enfatiza ainda que a Convenção fortalecerá a
segurança química internacional, e que sua entrada
em vigor até 200:3 foi considerada uma das metas do
plano de ação estabelecido na 111 Sessão do Foro
Internacional de Segurança Química, reunido em
2000 na cidade de Salvador, tendo o Brasil participa
do ativamente de todo o desenvolvimento do texto da
Convenção que ora se busca ratificar.

Cabe assinalar que até 18 de julho de 2002
(data da Exposição deMotivos), 22 dos 73países sig
natários já haviam ratifíeado os termos da Conven
ção, que entrará em vigor 90 dias após o depósito do
50° instrumento de ratificação.

Estes são os tennos do relatório.

11 - Voto do Relator

Sob a ótica econômica, a que nos devemos ater
por comando dos artigos 32. VI e55 do Regimento
Interno, acreditamos que a Convenção de Roterdã é
instrumento de extrema importânciá para as nações
que a subscrevem e para o mundo em geral.

A atividade econômica, tanto a industrial como a
agrícola, realizada émgrandeefcala e cada vez mais
dependente da utilização de substâncias químicas,
muitas delas extremamente nocivasá saúde, vem ge
rando em todo o mundo resíduos altamente danosos
ao meio ambiente e à saúde humana.

Sem dúvida, OS maiores Produtores desta sorte
de resíduos são os países industriais, justamente
aqueles cujas leis de proteção arnbiental e de saúde
pública costumam ser mais sáveras.

Nesse contexto,. ObSer\fa-se. com freqüência
alarmante a tentativa de empresas multinacionais de
desvencilharem-se. de Hxo alt~fTlente tóxico produzido
em seus países de ()rigern através do seu transporte
para paísesreceptores,emgeral nações pobres. Mui
tas vezes esta recepção éconEientida e. remunerada.
Há, contudo, evidências padavez maiores de que se
tenta, vez por outra.,"érnPutr~(Hxotóxico a terceiros
países sem o consentimemodos lJl~smos,ocorrênci
as já verificadas no território nacional.

Mesmo noscaSQs deprodutôstóxicos operacio
nais, o controle do trânsito dos mesmos nas opera
ções de importação .i:lexpprtação é vital para a pre
servação do meio ambiente e da saúde pública, sen-
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do manifestos os prejuízos causados pelos "desas
tres ambientais" verificados pelo incorreto manuseio
de substâncias tóxicas, isto sem falar das conseqüên
cias nefastas à saúde daqueles que, de alguma for
ma, vierem a ter contato com as áreas contaminadas.

Tudo isto acaba por se refletir no desnecessário
incremento das despesas públicas com ações de
despoluição - caso recente foi o verificado ainda este
ano, com o vazamento de produtos tóxicos no Rio
Pomba - e tratamento de pessoas contaminadas.

Face ao exposto, acreditamos ser de suma im
portância a adesão do Brasil à Convenção referida,
motivo pelo qual votamos pela aprovação do Proje
to de Decreto Legislativo n° 44, de 2003.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2003. - Depu
tado Ronaldo Dimas Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela aprovação do Projeto de De
creto Legislativo n° 44/2003, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Ronaldo Dimas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Dimas, Giacobo e Jairo Carneiro 

Vice-Presidentes, Alceste Almeida, Bernardo Ariston,
Bismarck Maia, Carlos Eduardo Cadoca, Delfim Netto,
Fernando de Fabinho, João Lyra, Múcio Sá, Reinaldo
Betão, Rubens Otoni, Virgílio Guimarães, Zico Bronzea
do, Alex Canziani, Átila Lira e Osório Adriano.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2003. - Deputa
do Giacobo Vice-Presidente no exercício da Presidência

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional desta Casa Legislativa elaborou, na forma re
gimental, o presente Projeto de Decreto Legislativo n°
44, de 2003, para aprovar o texto da Convenção sobre
Procedimento de Consentimento Prévio Informado para
o Comércio Internacional de Certas Substâncias Quími
cas e Agrotóxicos Perigosos, adotada em 10 de setem
bro de 1998, na cidade de Roterdã.

O projeto contém, no parágrafo único do art. 1°,
disposição que determina a observância do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, segundo o qual é
da competência exclusiva do Congresso Nacional "re
solver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional".

Na Exposição de Motivos n° 00243
DPAD/DEMNDAI-MRE, de 18 de julho de 2002, escla
rece o Ministro de Estado das Relações Exteriores que
a aludida Convenção constitui importante mecanismo
para o fortalecimento da segurança química internaci
onal, já tendo sido ratificada por vinte e dois países de
um total de setenta e três signatários da Convenção.
Sua entrada em vigor se dará noventa dias após o de
pósito de 50° instrumento de ratificação.

Esclarece também que o Brasil participou ativa
mente dos trabalhos de negociação do texto da Con
venção de Roterdã, cuja entrada em vigor, em 2003,
foi inscrita como uma das metas do Plano de Ação es
tabelecido na 111 Sessão do Foro Intergovernamental
de Segurança Química, realizada em outubro de
2000 na cidade de Salvador, Bahia.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na conformidade do art. 32, inciso 111, alínea a,
do Regimento Interno, cabe a esta Comissão de
Constitu,ção e Justiça e de Redação manifestar-se
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa da proposição.

Entendemos que o projeto de decreto legislativo
em telacontempla os requisitos de juridiciade e cons
titucionalidade. De fato está ele em consonância com
o art. 84, inciso VIII, e com o art. 49, inciso I, da Carta
Política, que tratam da competência do Presidente da
República para celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Na
cional, e da competência exclusiva deste para resol
ver definitivamente sobre tais atos que acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional.

A técnica legislativa nele empregada respeita as
diretrizes da Lei Complementar n° 95, de 1998, altera
da pela de n° 107, de 2001.

O conteúdo da Convenção em si está em conso
nância com os princípios constitucionais e jurídicos
que fundamentam os atos internacionais.

Diante do exposto, o voto é pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nO 44, de 2003.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Ricarte de Freitas Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 44/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Ricarte de Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa
trus Ananias e Eduardo Paes -Vice-Presidentes,
André de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos
Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Asdru
ba� Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Costa, Darci
Coelho, Edna Macedo, IIdeu Araujo, João Paulo
Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo Car
dozo, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marce
lo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Pimenta, Professor Luizi
nho, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinel
li, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Casci
one, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Zenaldo
Coutinho, Bernardo Ariston, Bispo Wanderval,
Carlos Willian, Coriolano Sales, Ivan Ranzolin,
Luiz Antonio Fleury,. Manato, Odair, Paulo Afonso,
Reginaldo Germano, Wellington Roberto e Zelin
da Novaes.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.997-A, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MSC 414/2002

Aprova o texto do Acordo de Previdên
cia Social entre a República Federativa do
Brasil e o Reino dos Países Baixos, celebra
do em Brasília, em 7 de março de 2002; ten
do pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação (relator:
DEP. DA. ROSINHA); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. JOÃO PAULO
GOMES DA SILVA).

Despaoho: Às Comissões De
Seguridade Social E Família Constituição E
Justiça E DeRedação (Artigo 54 Do Ri»

Apreoiação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publioação dos Pareoeres das Comissões de Se
guridade Sooial e Família ede Constituição e
Justiça e de Redação

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, propõe a aprovação do texto do Acor
do de Previdência Social entre a República Federati
va do Brasil e o Reino dos Países Baixos, celebrado
em Brasília, em 7 de março de 2002.

Nos termos da Constituição Federal, artigo 49,
inciso I, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Na
cional quaisquer atos que alterem o referido Acordo
ou ajustes complementares que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

O Acordo em pauta foi submetido à considera
ção do Congresso Nacional via Mensagem n° 414, de
2002, do Poder Executivo, acompanhada da Exposi
ção de Motivos n0149,.de2002, do Senhor Ministro
de Estado das Relações·Exteriores.

O Acordo em exame, firmado pelos Chancele
res do Brasil e dos Países Baixos, foi negociado pelo
Ministro da Previdência Social, que aprovou o seu
texto final.

Esse Acordo estabelece normas regulamenta
doras para as relações dos dois países em matéria de
previdência social a serem aplicadas às pessoas que
estiverem ou tenham estado sob a legislação de uma
das partes contratantes ou de ambas, bem como a
seus dependentes.

11 - Voto do Relator

Mostra-se inquestionável a importância dos
acordos internacionais de previdência social para a
proteção previdenciária de trabalhadores e depen
dentes em território estrangeiro. Nesse sentido, o Bra
sil já possui acordos de previdência e assistência so
cial com doze países, garantindo com isso proteção
previdenciária e assistencial a mais de três milhões
de brasileiros que residem no estrangeiro e que, cer
tamente, exercem atividade laboral.

O Acordo em pauta visa, portanto, proteger os
trabalhadores do Brasil e do Reino dos Países Baixos
que se desloquem de um país para outro, garantin
do-lhes no país de chegada os direitos previdenciári
os adquiridos no país de origem.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 2997, de 2003.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2003. - Depu
tado Dr. Rosinha Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela aprovação do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 2.997/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin - Presidente, Roberto Gou

veia, Jorge Alberto e José Unhares - Vice-Presiden
tes, Antonio Joaquim, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Fa
ria de Sá, Athos Avelino, Babá, Benjamin Maranhão,
Carlos Mota, Custódio Mattos, Darcísio Perondi, Dr.
Benedito Dias, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti,
Dr. Ribamar Alves, Eduardo Barbosa, Geraldo Re
sende, Guilherme Menezes, Henrique Fontana, Ho
mero Barreto, Jandira Feghali, Kelly Moraes, Maria do
Rosário, Maria Helena, Maria Lucia, Mário Heringer,
Milton Barbosa, Nilton Baiano, Pastor Francisco Olím
pio, Rafael Guerra, Rommel Feijó, Saraiva Felipe, Sel
ma Schons, Suely Campos, Thelma de Oliveira, Vic
Pires Franco, Zelinda Novaes, AlcesteAlmeida, Celci
ta Pinheiro, José Rocha e Juíza Denise Frossard.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2003. - Depu
tada Angela Guadagnin Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional desta Casa Legislativa elaborou, na for
ma regimental, o presente Projeto de Decreto Legis
lativo n° 2.997, de 2003, paraaprovar o texto do Acor
do de Previdência Social entre a República Federati
va do Brasil e o Reino dos Países Baixos, celebrado
em Brasília, em 7 de março de 2002.

O projeto contém, no parágrafo único do art. 1°,
disposição que determina a observância do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, segundo o qual é
da competência exclusiva do Congresso Nacional "re
solver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacionar.

Na Exposição de Motivos n° 00149/MRE, de 6
de maio de 2002, esclarece o Ministro de Estado das
Relações Exteriores que, mediante a celebração do
acordo, os dois Governos estabelecem normas que
regulamentam suas relações em matéria de previ
dência social, aplicáveis a todas as pessoas que esti
verem ou tenham estado sujeitas à legislação de
cada uma ou de ambas as partes contratantes.

Acrescenta que o Ministério da Previdência So
cial negociou o acordo e aprovou seu texto final.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na conformidade do art. 32, inciso 111, alínea a, e
art. 54, inciso I, do Regimento Interno, cabe a esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
manifestar-se sobre os aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa da proposição.

Entendemos que o projeto de decreto legislativo
em tela contempla os requisitos de juridiciade e consti
tucionalidade. De fato está ele em consonância com o
art. 84, inciso VIII, e com o art. 49, inciso I, da Carta Polí
tica, que tratam da competência do Presidente da Re
pública para celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional,
e da competência exclusiva deste para resolver defintli
vamente sobre tais atos que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

A técnica legislativa nele empregada respeita as
diretrizes da Lei Complementar n° 95, de 1998, altera
da pela de n° 107, de 2001.

Quanto ao Acordo em si, não vislumbramos em
seu texto qualquer violação a princípios constitucionais
ou legais que desaconselhem sua normal tramitação.

Diante do exposto, o voto é pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo n° 2.997, de 2003.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2003. - Depu
tado João Paulo Gomes da Silva Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.997/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado João Paulo Gomes da Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh -'- Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, André de
Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Asdrubal Bentes, Bispo Ro
drigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo,
IIdeu Araujo, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Júlio Del
gado, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça
Prado, Osmar Serraglio, Paulo Pimenta, Professor Lui
zinho, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascione, ViI
mar Rocha, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho, Ber
nardo Ariston, Bispo Wanderval, Carlos Wíllian, Coriola
no Sales, Ivan Ranzolin, Luiz Antonio Fleury, Manato,
Odair, Paulo Afonso, Reginaldo Germano, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 1Ode julho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente.
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Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odflio Balbinotli - PMOB
oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paülo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PSB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Catlilo Merss - PT
Edison Andrino " PMDB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSOB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcfsio 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 Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSOB



Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Casara

Inácio Arruda

1 vaga

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Jovino Cândido

Pastor Amarildo

Takayama

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kátia Abreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

AlmirSá
Helena Silva

João Leão

Joaquim Francisco· vaga do
PFL

José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB

Pastor Reinaldo
Tatico

Zequinha Marinho

PT

PFL

PSDB

PMDB

Anivaldo Vale

Alceste Almoida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

PV

PSB

PDT

PRONA

José Carlos Elias

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

PL
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS

Álvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

Edson Duarte

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha F0rnandes
(Deputado tio PPS ocupa a
vaga)

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Elimar Máximo Damasceno

Celcita Pinht,iro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

B.Sá
Cezar Silvestri

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSiÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Atila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Pres'dente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares SuplentesJúlio Redecker

Julio Semeghini

João Lyra

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Alberto Fraga
Darcísio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Júlio Cesar

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignatti
Zico Bronzeado

1 vaga

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Amon Bezerra

PTB
Carlos Dunga

PP

PFL
Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
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)

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

Benedito de Lira· vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - 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

PT

PMDB
Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza - vaga do PL
Odílio Balbinotti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo • vaga do PL

Anivaldo Vale
Helenildo 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)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLínCA 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



Confúcio Moura
Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

José Thomaz Nonõ
Machado

Milton Barbosa
Paulo Magalhães

Zelinda Novaes • vaga do PV

(Deputado do PL 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

PTB

Antonio Joaquim

José Unhares
Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

PMDB
Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Valdenor Guedes

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio CeSar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith - vaga do PT
Pedro Irujo • vaga do PV
1 vaga

1 vaga

Luciano Leitoa

Agnaldo Muniz

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL

Jaime Martins

Eduardo Gomes
Nilson Pinto

Thelma de Oliveira· vaga do
PSB

Zenaldo Coutinho

PL

PP

Maurício Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PTB

PPS

PDT
Davi Alcolumbre

PRONA

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziolin

Átila Lins
Rogério Silva· vaga do PT

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Carlos Souza

Luciano Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza· vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Antonio Joaquim
Suely Campos· vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIí: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

PV
Edson Duarte

Amauri Robledo Gasques

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

André Zacharow

Davi Alcolumbre

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

B.Sá
Rogério Silva

PPS

PDT

PSB

PCdoB
Jamil Murad

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama· vaga do PMDB

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
do PMDB
Mauricio Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos· vaga do
PT

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Sarney Filho

Vanderlei Assis

Wasny de Roure

Rubinelli

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Paulo Delgado

PT

PFL

Jorge BiUar
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)

Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
Vanderlei Assis

PRONA
IIdeu Araujo

PV



(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSL
João Mendes de Jesus 
vagado PDT

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PL

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Locai: Anexo li, 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

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: Givaldo Carimbão (PSB)
1°Vice-Presidente: Nelson Bornier (PSB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Mauricio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

PFL
André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado - vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães - vaga do PP

Robson Tuma
Rodrigo Maia
VilmarRocha

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano - vaga do
PTB

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão - vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

PSB
Alexandre Cardoso
Mauricio Quintella Lessa
Pastor Amarildo

PPS
Júlio Delgado
1 vaga

PDT
Alceu Collares
André Zacharow

PCdoB
Sérgio Miranda

PRONA
IIdeu Araujo

PV
Marcelo Ortiz

PT

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva· vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Bernardo Ariston
Carlos Willian

Gonzaga Patriota

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Manato
Severiano Alves

Promotor Afonso Gil

Enéas

Sarney Filho

PMDB
Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho - vaga do PP

PP
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odílio Balbinotti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Nicias Ribeiro

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica - vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado doPP 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
Ann Pontes
José Borba
Luiz Bittencourt

PSDB

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno - vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fanlazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Max Rosenmann
Moacir Micheletlo

Silas Brasileiro· vaga do PP
1 vaga

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos



Dr. Ribamar Alves

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado· vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
Zequinha Marinho

1 vaga

Philemon Rodrigues· vaga do
PL

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP

PT

PL

PFL

PSB

PPS

PSDB

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Perpétua Almeida

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

1 vaga

José Unhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Reinaldo

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Rogério Silva

Dr. Evilásio

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Tatico

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1°Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Takayama

Dimas Ramalho

Eduardo Sciarra

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Dr. Rodolfo Pereira

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Jackson Barreto - vaga do
PPS

MúcioSá

Pedro Fernandes

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet - vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago
PSDB

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

PFL

PT

PP

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho· vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PFL

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B ocupa

a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL ocupa a

vaga)
PMDB

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Ortato
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL
1 vaga

João Tota
Ronivon Santiago

PTB
Joaquim Francisco. vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

PPS

Davi Alcolumbre

Júnior Betão
PDT

Ricarte de Freitas
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
Nelson Bornier • vaga do PSDB
Sandro Matos· vaga do PP

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)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes



1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Colombo
Henrique Afonso

Lindberg Farias
Maria do Rosário

Mariângela Duarte
Selma Schons

Murilo lauith
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
1 vaga

PPS
Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSB
Bernardo Ariston

S.PART.

PMN

PDT

Lúcia Braga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

Celcita Pinheiro

César Bandeira - vaga do PP

PFL

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp - vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PT
Antônio Carlos Bifti
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

Clóvis Fecury

Costa Ferreira
Osvaldo Coolho • vaga do PSC
Rogério Teófílo - vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

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)
10 Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSOB)
30 Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

Deley

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

Agnaldo Muniz

Elimar Máximo Damasceno

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PV

PT

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
Osório Adriano

1 vaga

PRONA

PDT

PL

PPS

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

Geraldo Thadeu

Enio Bacci
Pom peo de Mattos - vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

Leonardo Mattos

Vanderlei Assis

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

PSDB

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
lico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ruy dos Santos 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)
30 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

Alex Canziani
Armando Monteiro· vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas· vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Bismarck Maia
Júlio Redecker - vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

PP
Delfim Netto
1 vaga

PTB
Enio Tatico

João Lyra - vaga do PMDB

Múcio Sá

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

DL Benedito Dias
João Pízzolatti

PSDB
Átila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PTB

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos - vaga do

PFL
Valdenor Guedes

lé Lima

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT

PL
Humberto Michiles

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

PL
Humberto Michiles

DL Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Carlos Souza

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



(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Milton Monti

Paulo Marinho - vaga do
PFL

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga) Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo li, 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° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PCdoB
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

PSDB

PMDB

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Jovair Arantes
Rommel Feijó

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Jorge Alberto
Osvaldo Reis

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Giacobo • vaga do PPS

Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Colbert Martins (Deputado do PL ocupa a
vaga)

PDT
1 vaga 1 vaga

PCdoB
Promotor Afonso Gil 1 vaga

PRONA
Professor Irapuan Teixeira Vanderlei Assis

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

PSDB

PP

José Rajão
Manoel Salviano
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

André Luiz
Anibal Gomes
Hermes Parcianello
Mauro Benevides - vaga do
PSDB
Wladimir Costa

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
1 vaga

PMDB

PT

PFL
José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS

PL
João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
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 Anghinetti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

Renato Cozzolino

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgflio Guimarães

Luciano Leiloa

Athos Avelino

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Deley - vaga do PC do B

Delfim Netto
Feu Rosa· vaga do PSDB

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDB
Machado· vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco - vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

PP

PT

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB

Luiz Carlos Hauly

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti
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

Cezar Schirmer
João Correia· vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Alice Portugal

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a

Yeda Crusius

1 vaga

Severiano Alves

PSB
Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT



PSB

PL
Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Eduardo Vaiverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

PT

(Deputado do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga
PDT

(Deputado do PSL ocupa a vaga) 1 vaga
PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
PSL

João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, 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

Jaime Martins
João Leão

José Militão
Romeu Queiroz

Alexandre Santos - vaga do
PSDB

Eduardo Cunha
Francisco Garcia - vaga do PPS

Ibrahim Abi-ackel

Renato Cozzolino • vaga do
PFL

Manato

1 vaga

PTB

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PMDB

PPS
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
PDT

PSC

PMN

Herculano Anghinelti

Simão Sessim

Pompeo de Mattos

Almerinda de Carvalho

Agnaldo Muniz

1 vaga

PFL
Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATlVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1°Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga) Cláudio Magrão

PDT
1 vaga (Deputado do PSDB ocupa a

PSB

PSDB

Edna Macedo

Miguel Arraes
Miriam Reid

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara· vaga do PDT
Lobbe Neto

Manoel Salviano

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

do B

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos· vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

Josias Quintal
1 vaga

PP
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolatli .. vaga do PMDB
José Janene

Nelson Meurer

Fernando Diniz
Marcello Siqueira

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB

PTB

PL

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Caldas
(Deputado do PfL ocupa a
vaga)

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira

2 vagas

2 vagas

4 vagas

Silas Brasileiro
2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Antonio Nogueira
Maurício Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Pastor Francisco Olímpio

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PSDB

PFL

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa - vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

PTB
2 vagas

PMDB

AryVanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

PT

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PL

PSB

Costa Ferreira
Murilo Zauith
VilmarRocha
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina - vaga do PC do B

PPS



Renildo Calheiros

vagá)
PCdoB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Coronel Alves
HelenoSilva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus· vaga do
PMDB

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

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

Paulo Baltazar
1 vaga

João Herrmann Neto
1 vaga

Nelva Moreira

Inácio Arruda

Enéas

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

PV

Cabo Júlio
Jefferson Campos

Leônidas Cristino
Lupércio Ramos

Enio Bacci

Aldo Rebelo

Amauri Robledo Gasques

PMDB

PSDB

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB

Lincoln Portela
Sandro Mabel

1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezellí

Vicente Cascione

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
. Robson Tuma

Ronaldo Caiado

Luiz Bassurna
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

PT

PP

PFL

PTB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PMDB

Leonardo Mattos

PSB

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Vieira Reis

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

PL
Carlos Souza· vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira· vaga do PSDB
Neucimar Fraga

Carlos Sampaio
João Campos
Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 1/, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1°Vice-Presidente: VicPires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucímar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Michel Temer

André Luiz
Edison Andrino

João Correia

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Arlindo Chlnaglia
Babá

Df. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly

Serafim Venzon
1 vaga

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL

PFL
FranCisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Moreira Franco
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

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
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro

Zequinha Marinho



Cabo Júlio
Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho

Gilberto Nascimento
Renato Casagrande

Colbert Martins

Homero Barreto
Kelly Moraes

Marcondes Gadelha - vaga do PFL
Milton Cardias

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

Laura Carneiro Celcita Pinheiro
Milton Barbosa José Mendonça Bezerra
Vic Pires Franco José Rocha
Zelinda Novaes Ronaldo Caiado

~~;~~tado do PSB ocupa a (Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a 1
vaga) vaga

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 FAMiLlA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1°Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PP)
Titulares Suplentes

PMDB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, 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

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Almerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB

PPS

PDT

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques • vaga
doPP

Elimar Máximo Damasceno - vaga
doPP

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do

PDT

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB

Athos Avelino
Geraldo Resende

Jandira Feghali

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Manato
Mário Heringer

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Neiva Moreira

Edson Duarte

Perpétua Almeida

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Elimar Máximo Damasceno

PT

PFL

PV

PDT

PRONA

Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Marcelo Ortiz

PCdoB
(Deputado do PL ocupa a
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. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Custódio Maltos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Suely Campos· vaga do
PFL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

PSDB
Arnon Bezerra

João Campos

Juíza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

PP
Benedito de Lira· vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB
Félix Mendonça

Fernando Gonçalves

PT
Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho - vaga do PMDB
Washington Luiz

PFL
Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Leonardo Pi::ciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Jovair Arant'3s
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado cio PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB
Luiz Antonio Fleury
Milton Cardias

Antônio Carlos Bíffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Herculano Anghinelti

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto - vaga do



Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1°Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PP
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE 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

Wagner Lago

1 vaga

Isalas Silvestre
Sandro Matos

Cezar Silvestri

Almeida de Jesus
Maurício Rabelo

Sandro Mabel

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior - vaga
doPMDB

Silas Câmara· vaga do PFL

José Roberto Arruda
Luiz Carreira

Pauderney Avelino
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

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
Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nilson Mourão
Professor Luizinho

PV
Deley

Amauri Robledo Gasques

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PRONA

Leônidas Cristino
PPS

PL

Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Mílton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues· vaga do PL

Romeu Queiroz

Alice Portugal

Alceu Collares

PL

Júlio Delgado

Fernando William
1 vaga

AryVanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

~rico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Vittorio Medioli

Leandro Vilela
Tadeu Filippelli (Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PSDB

PP

PT

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 Padílha
Marcelino Fraga - vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Antonio. Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

PPS

PSB

PDT
Cláudio Magrão

1 vaga

Isaías Silvestre
1 vaga

PL
Luciano Castro· vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique - vaga do PSDB
Sandro Mabel

PTB
Fernando Gonçalves. vaga do
PFL Carlos Dunga Aníbal Gomes

Fernando Diniz

PMDB
Adelor Vieira

Dr. Pinotti

1m



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

Jorge Alberto Silas Brasileiro
Olavo Calheiros 2 vagas
Wilson Santiago

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Vicente Arruda Serafim Venzon
Yeda Crusius 1 vaga

PP
José Linhares Antonio Joaquim
Nelson Meurer Valdenor Guedes
Ronivon Santiago 1 vaga

PTB
Iris Simões Félix Mendonça
José Carlos Martinez Ricardo Izar
Roberto Jefferson Ricarte de Freitas

PL
Chico da Princesa Almir Moura
Milton Monti Maurfcio Rabelo
Oliveira Filho Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio (Deputado do PT ocupa a vaga)
Paulo Baltazar (Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Manato

PCdoB
Jamil Murad Renildo Calheiros

PRONA
Enéas Amauri Robledo Gasques

PSDB

PMDB

4 vagas

5 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

Eduardo Paes
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Enio Tatico
Nelson Marquezelli

Pedro Fernandes

João Herrmann Neto

Manato

Vanessa Grazziotin

Edson Duarte

Bispo Rodrigues
Jaime Martins

Roberto Pessoa - vaga do PFL
Wellington Roberto

PP

PL

PV

PTB

PPS

PSB

PDT

PCdoB

Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

PFL

PT

Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

PP

PSDB

Armando Monteiro
José Militão
Ronaldo Vasconcellos

Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Lupércio Ramos

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Humberto Michiles
Miguel de Souza
Sandro Mabel

Sérgio Miranda

André Zacharow

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Sarney Filho

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

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 CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICO, 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

Ann Pontes
Max Rosenmann

Paulo Afonso
Paulo Lima

1 vaga

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

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Barbosa Neto
Carlos Eduardo Cadoca
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PT

Antonio Cambraia
Julio Semeghini

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes

Pauderney Avelino

- - .----------.-- -- - ~-----



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 6",7", 8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PRONA

PPS

PDT

Ariosto Holanda
Arnon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

2 vagas

5 vagas

João Tota
2 vagas

Cláudio Magrão

Edson Duarte

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Zequinha Marinho
1 vaga

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

PT

PP

PL

PV

PFL

PTB

PDT

PPS

PSB

PSDB

PMDB

PCdoB

Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

Luciano Leitoa

Dr. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto

Daniel Almeida

Almeida de Jesus
Medeiros

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
Jovair Arantes

Júnior Betão

Francisco Appio
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Campos
Isaías Silvestre

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Regioaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

Deley

Pastor Francisco Olfmpio
PPS

Geraldo Thadeu Cezar Silvestri
PDT

André Zacharow Mário Heringer
PCdoB

Promotor Afonso Gil 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Sarney Filho

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento SUperior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
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,

AC~ESCENTADISPOSITIVO À lEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÂOI.JTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
1° Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente: Marcelíno Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

B.Sá

2 vagas

2 vagas

Álvaro Dias

Jandira Feghali

Vander1ei Assis

Líncoln Portela
Raimundo Santos

6 vagas

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

Mário Negromonte
2 vagas

2 vagas

2 vagas

Maria Helena
3 vagas

PT

PL

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PFL

PTB

Carlos Mota
Chico da Princesa

Inaldo Leitão· vaga do PSDB
PSB

PSDB

PMDB

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Scíarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

CUstódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

Severiano Alves
PCdoB

Athos Avelino

Carlos Willian

Alice Portugal

PTB

Iris Simões
José Mílitão

Pl
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB

Professor Irapuan Teixeira

Alexandre Cardoso
Maurício Quintella Lessa

Eduardo Seabra
Zequinha Marinho



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 ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POlíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

PDT
Davi Alcolumbre

Guilherme Menezes
Undberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFL

PL

PP

PTB
Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Osvaldo Biolchi
4 vagas

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

PSDB

Luiz Carreira
Reginaldo Gennano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Alberto Goldman
Custódio Maltos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauiltl
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Arnaldo Faria de Sá

DL Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Unhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Ivan Ranzolin
Sandes Júnior

Elaine Costa
Homero Barreto

Heleno Silva
Maurício Rabelo

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

1 vaga

PL

PP

Agnaldo Muniz

Laura Carneiro
2 vagas

Ann Pontes
Darcísio Perondi

1 vaga

AryVanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias· vaga do PSB
PFL

PTB

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

PSDB

PMDB

PCdoB

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Odair
Reginaldo Lopes
Vignalti
Zico Bronzeado

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Júnior Betão

Julio Lopes
Zonta

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Luciano Leitoa

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 ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA 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

Secretário(al: 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 ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: ,José Eduardo Cardozo (PT)
10 Vice-Presidente: João Alfredo (PT)

Alice Portugal

Deley

Arlindo Chinaglia
DL Rosinha
Eduardo Valverde

Daniel Almeida
PV

Jovino Cândido

PT
Adão Prello

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Leônidas Cristino

Alceu Collares

Jandira Feghali

Enéas

Geraldo Thadeu
PDT

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Vanderlei Assis

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do

PDT



2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares

PT
Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

PMDB

Suplentes

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marc:elino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

PT
César Medeiros

Colombo
João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

1 vaga
PFL

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

2 vagas

PSDB

PL

PTB

PSDB

Mário Heringer

Almerinda de Carvalho
1 vaga

Átila Lins

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PPS

PDT

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa· vaga do PFL
PSB

PCdoB

Agnaldo Muniz

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Severiano Alves

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Uncoln Portela

2 vagas

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB

PPS

Bernardo Ariston
Carlos WiIlian

Carlos Mota
lnaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

PL

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

José Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

Dimas Ramalho
PDT

Wagner Lago
PCdoB

Júlio Delgado

Pompeo de Mattos

Renildo Calheiros

Jovino Cândido
PV

Inácio Arruda

Marcelo Ortiz

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 As 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

Secretário(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 As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Perpétua Almeida

IIdeu Araujo
PRONA

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto

PT
Antônio Carlos Biffi

Antonio Carlos Biscaia
Babá



PTB

PSDB

PMDB

PFL

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Enio Tatico

Pedro Fernandes
Zequinha Marinho

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota
Yeda Crusius

PL

PP

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Eduardo Paes - vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Paes Landim
2 vagas

5 vagas

Homero Barreto
Pastor Pedro Ribeiro
Philemon Rodrigues

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcisio Zimmermann

PP
Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PL

PFL

PTB
Iris SimõeS
Joaquim Francisco
José Chaves - vaga do PMDB
José Múcio Monteiro

Antonio Carlos Pannunzio
Jovair Arantes
Rommel Feijó
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho - vaga do PFL

PSB

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão
Roberto Pessoa - vaga do

PFL
Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre

PPS
Júlio Delgado

PDT
Pompeo de Mattos

PCdoB
Daniel Almeida

PRONA
Professor Irapuan Teixeira

Jefferson Campos PSB
Takayama Beto Albuquerque

Renato Casagrande
Cláudio Magrão PPS

Lupércio Ramos
Luciano Leitoa PDT

André Zacharow
Jamil Murad PCdoB

Sérgio Miranda
Ildeu Araujo PV

Edson Duarte

Pastor Francisco Ollmpio
1 vaga

João Herrmann Neto

1 vaga

Vanessa Grazziotin

Leonardo Mattos
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, 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: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

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 PAís RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Waller Pinheiro

PT
Ary Vanazzi

Fernando Gabeira
Paulo Pimenta

Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Ora. Clair
Eduardo Valverde
José Mentor
Paulo Pimenta

PT
Antonio Carlos Biscaia

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Paulo Bernardo



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 (PSD8)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
TitularlilS Suplentes

PFL
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Robson Tuma José Rocha
Rodrigo Maia 1 vaga

PMDB
André Luiz Aníbal Gomes
Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mota
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
8ispoRodrigues Lincoln Portela
Edmar Moreira Weltington Roberto

PSB
Nelson Bornier Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Df. Hélio Df. Rodolfo Pereira

PCdoB
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706717055
FAX: 318-2182

Jandira Feghali

Jovino Cândido
PV

PCdoB

Coronel AlVes Bispo Wanderval
Medeiros Neucimar Fraga

PSB
Josias Quintal Paulo Baltazar

PPS
Júlio Delgado Lupércio Ramos

PDT
Df. Rodolfo Pereira 1 vaga

Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Df. 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 Darcfsio Perondi
Saraiva Felipe Jorge Alberto

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Veda Crusius Walter Feldman

PP
Df. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Unhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
SilasCâmara José Carlos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
MaurIcio Rabelo Carlos Mota

PSB
Df. 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

Vanessa Grazziotin

Sarney Filho

Secretário(a): Sflvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706117055
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)
10 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Df. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

3 vagas

4 vagas

Laura Carneiro
2 vagas

Eduardo Barbosa
José Rajão

Nicias Ribeiro

Valdenor Guedes
1 vaga

Armando Monteiro
1 vaga

PT

PL

PP

PFL

PTB

PSDB

PMDB

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Julio Lopes
Sandes Júnior

Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos



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)
20Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
30 Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
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)
20Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
30 Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

Colombo Devanir Ribeiro
Luiz Alberto Rubens Otoni
Orlando Fantazzini Wasny de Roure
Zico Bronzeado 1 vaga

PFL
Gerson Gabrielli Fernando de Fabinho
Gilberto Kassab Murilo Zauith
Mussa Demes 1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes 3 vagas
Fernando Diniz
José Priante

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Antonio Carlos Mendes Thame
Léo Alcântara Julio Semeghini

PP
Augusto Nardes Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga

PTB
Alex Canziani José Militão
Neuton Lima Luiz Antonio Fleury

PL
Giacobo Almir Moura
Reinaldo Betão Oliveira Filho

PSB
Bernardo Ariston Takayama

PPS
Cezar Silvestri Rogério Silva

PDT
Manato Luciano Leitoa

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Deley Jovino Cândido

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

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 PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz BiUencourt· vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Va8concellos • vaga do PRESIDENTE

PP

1 vaga

Edison Andrino
José Divino

Mauro Lopes

Helenildo Ribeiro
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Eduardo Cunha
João PizzolaUi

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

Ildeu Araujo

Severiano Alves

PL
Maurício Rabelo
Miguel de Souza

Dimas Ramalho

PTB

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PC do B

PPS

PDT

PSB

PSDB

PMDB

PRONA

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Paes Landim

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Iris Simões
Marcus Vicente

Dr. Evilásio

Jaime Martins
João Caldas

Rogério Silva

Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Daniel Almeida

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

Fernando Ferro
João Magno

Maninha
Maria do Rosário

PT

PFL

Carlos Santana
Luciano Zica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Carlos Melles
José Carlos Araújo



Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE
PSB

Nelson Bornier • vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· 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 A FALêNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

Aroldo Cedraz

Osvaldo Biolchi

Carlos Sampaio

Márcio Reinaldo Moreira

Nelson Marquezelli

Miguel de Souza

1 vaga

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

PV

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



EDiÇÃO DE HOJE: 454 PÁGINAS


