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DECRETO LEGISLATIVO W 424, DE 2003

Quinta-feira 7 36801

Aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio
Libermann FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goiabeira, Esta
do de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se referé a Portaria n° 341 , de 28 de junho de 2001, que autoriza

a Associação e Movimento Comunitário Rádio Libermann FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goiabeira, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 425, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Araripe a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araripe, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 552, de 11 de setembro de 2001, que auto

riza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Araripe a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araripe, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 426, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural, Esportiva e Turística de Iga
ratá - ACETI a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Igaratá, Estado de
São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 20, de 8 de fevereiro de 2001, que autoriza

a Associação Cultural, Esportiva e Turística de Igaratá - ACETI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Igaratá, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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
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DECRETO LEGISLATIVO W 427, DE 2003

Agosto de 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Portuense de
Rádio e TV a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Astolfo Dutra, Estado
de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 601, de 24 de outubro de 2001, que au

toriza a Associação Comunitária Cultural Portuense de Rádio e TV a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Astolfo Dutra, Estado de
Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 W 428, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Esportiva e Cultural dos
Amigos de São Vicente de Férrer - MA. a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de São Vicente de Férrer, Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 543, de 11 de setembro de 2001, que auto

riza a Associação Comunitária Esportiva e Cultural dos Amigos de São Vicente de Férrer - MA. a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Vicente de Férrer, Estado do Maranhão.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 W 429, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Cidade de Itajubá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente
Olegário, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 420, de 7 de agosto de 2001, que outor

ga permissão à Rádio FM Cidade de Itajubá Uda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente Olegário, Estado de
Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 430, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educadora de Uberlândia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 14 de fevereiro de 1997, que renova

por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio Educadora de Uberlândia Ltda., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 431, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Sintonia Cultural
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 739, de 6 de dezembro de 2001, que outor

ga permissão à Fundação Educativa Sintonia Cultural para executar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Araxá, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 432, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa de Comunicações
de Pedreira para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Amparo,
Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n° de 15 de janeiro de 2002, que outorga

concessão à Fundação Educativa de Comunicações de Pedreira para executar, por quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Amparo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 433, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural e Educativa Serro
Azul para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ita
bira, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 249, de 5 de março de 2002, que outorga

permissão à Fundação Cultural e Educativa Serro Azul para executar, por dez anos, sem dreito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Itabira, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de agosto de 2002. - 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° 434, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à TV Vale do Aço Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de
Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto sin°, de 15 de janeiro de 2002, que outorga

concessão à TV Vale do Aço Ltda., para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão de sons e imagens na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 ND 435, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Instituto de Ensino Profissionalizante Santo Antô
nio da Cachoeira a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piracaia, Esta
do de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 709, de 14 de novembro de 2000, que auto

riza o Instituto de Ensino Profissionalizante Santo Ant8nio da Cachoeira a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piracaia, Estado de São Paulo.

Art. 2°Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 436, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Melgassense a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Melgaço, Estado de Mato Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 655, de 14 de novembro de 2001,

que autoriza a Associação Cultural Melgassense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusiv&dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Melgaço, Estado de Mato
Grosso.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 segui[.lte

DECRETO LEGISLATIVO N° 437, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Academia Cultural de Santa Helena - ACULT 
STH/PR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Helena, Estado
do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 673, de 14 de novembro de 2001, que auto

riza a Academia Cultural de Santa Helena - ACULT - STHlPR a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 436, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária De Radiodifusão Var
ginhense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Varginha, Estado
de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 503, de 24 de agosto de 2001, que

autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Varginhense a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Varginha, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 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° 439, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária da Comunicação de
Nova Granada - SP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Grana
da, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 548, de 11 de setembro de 2001, que

autoriza a Associação Comunitária da Comunicação de Nova Granada- SP a executar, pelo prazo dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Granada,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 440, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Beneficente .:..
Centenário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tabatinga, Estado
de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 550, de 11 de setembro de 2001, que

autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Beneficente - CENTENÁRIO a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tabatinga, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 W 441, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Martinho Prado Júnior a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 209, de 18 de abril de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária Martinho Prado Júnior a executar, pelo prazo de dlez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 442, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária
de Brasilândia de Minas - ASBCBRAS a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 111, de 6 de março de 2001 , que autoriza a

Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Brasilândia de Minas - ASBCBRAS a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 seguiDte

DECRETO LEGISLATIVO N° 443, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Família de Viradouro
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viradouro, Estado de São
Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 765, de 6 de dezembro de 2001, que autori

za a Associação Comunitária Família de Viradouro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 444, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Centro Social, Educacional e Cultural da Zona
Norte a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 784, de 14 de dezembro de 2001,

que autoriza o Centro Social, Educacional e Cultural da Zona Norte a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 445, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Glória do Goitá a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Glória
do Goitá, Estado de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 477, de 22 de agosto de 2001, que au

toriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Glória do Goitá a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Glória do Goitá,
Estado de Pernambuco.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 446, DE 2003

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°A Rca aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 554, de 13 de setembro de 2001, que autoriza

a Associação Comun~ária de Radiodifusão de Ipuiuna, para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo
prazo de dez anos, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipuiuna, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 W 447, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Rio Casca
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Abre Campo, Estado de Minas Gerais.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 36809

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 640, de 24 de outubro de 2001, que outorga

permissão ao Sistema de Comunicação Rio Casca Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Abre Campo, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 448, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a ASVIP - Associação de Desenvolvimento Comu
nitário do Bairro São Vicente de Paula a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de São Gotardo, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 467, de 22 de agosto de 2001, que autoriza

a ASVIP - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro São Vicente de Paula a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gotardo,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 449, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Tropical FM de
Vera - MT (ACRTJFM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vera, Esta
do de Mato Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 520, de 29 de agosto de 2001, que au

toriza a Associação Comunitária Rádio Tropical FM de Vera - MT (ÀCRT/FM) a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vera, Estado
de Mato Grosso.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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
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DECRETO LEGISLATIVO N° 450, DE 2003

Agosto de 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Alvorada a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 721, de 26 de novembro de 2001, que auto

riza a Associação Alvorada a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 451, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Futura FM Minas cidade de Monte Santo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 288, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Futura FM. Minas cidade de Monte Santo Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Monte Santo de Minas, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 452, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária FM Rio Neves
de São Raimundo das Mangabeiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 110, de 6 de março de 2001, que autoriza a

Associação de Rádio Comunitária FM Rio Neves de São Raimundo das Mangabeiras a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Raimundo
das Mangabeiras, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 453, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pró Campos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 302, de 16 de maio de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária Pró Campus a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 454, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Feitoria FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio·
Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria n° 474, de 22 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação Rádio Comunitária Feitoria FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 455, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a ABEMCE - Associação do Bem Estar do Menor
de Chaval - CE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chaval, Estado
do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 569, de 24 de setembro de 2001, que

autoriza a ABEMCE - Associação do Bem Estar do Menor de Chaval- CE a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chaval, Estado do
Ceará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 456, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação das Mulheres Mamonenses - AMM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espinosa, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 677, de 14 de novembro de 2001, que auto

riza a Associação das Mulheres Mamonenses - AMM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espinosa, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 457, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos da Zona Norte a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 96, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação de Amigos da Zona Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 458, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos de Cabo Verde a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 83, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação dos Amigos de Cabo Verde a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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 W 459, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Caraguatatuba a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 106, de 31 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Comunitária Caraguatatuba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 460, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Beneficente Nossa Se
nhora da Conceição - Rádio Millenium a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Pereiras, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Rca aprovado o ato a que se refere à Portaria n° 26, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a

Associação Comunitária Beneficente Nossa Senhora da Conceição - Rádio Millenium a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pereiras, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 461, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio FM de Pimenta
Bueno a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pimenta Bueno, Estado
de Rondônia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 86, de 22 de fevereiro de 2001, que

autoriza a Associaç&o Comunitária de Rádio FM de Pimenta Bueno a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pimenta Bueno, Estado
de Rondônia.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 462, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Joanopolense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joanópolis, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 684, de 14 de novembro de 2001,

que autoriza a Associação Cultural Comunitária Joanopolense a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joanópolis, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 463, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Dianopolina de Radiodi
fusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dianópolis, Estado de To
cantins.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 222, de 25 de fevereiro de 2002, que

autoriza a Associação Comunitária Dianopolina de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dianópolis, Estado de To
cantins.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 464, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Cultu
ral, Educativa e Artística de Brumadinho a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 472, de 22 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de Brumadinho a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brumadinho,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 465, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Primavera FM de Guariba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guariba,
Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 339, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guariba, Estado d~ São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 466, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à KMR - Telecomunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itaí, Estado
de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 342, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à KMR - Telecomunicações Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itaí, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 467, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Agreste de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Caruaru, Estado de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 637, de 24 de outubro de 2001, que outor

ga permissão ao Sistema Agreste de Comunicação Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 468, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à FUNIDAÇÃO STÊNIO CONGRO para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Três Lagoas,
Estado de Mato Grosso do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 489, de 26 de março de 2002, que outorga

permissão à Fundação Stênio Congro para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Três Lagoas,
Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 469, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Vingt Rosado para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Mossorõ, Estado do Rio Grande do
Norte.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto sino, de 5 de agosto de 2002, que outorga

concessão à Fundação Vingt Rosado para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 470, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Calmerinda Lanzillotti para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília (Cei
lândia), Distrito Federal.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 495, de 26 de março de 2002, que outorga

permissão à Fundação Calmerinda Lanzillotti para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Brasília
(Ceilândia), Distrito Federal.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 471, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educacional e Cultural de
Colorado para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cobrado,
Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto sino, de 11 de junho de 2002, que outorga

concessão à Fundação Educacional e Cultural de Cobrado para executar, por quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Co
brado, Estado do Paraná

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 472 DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Amazô
nia Viva para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Belém, Estado do Pará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 415, de 20 de março de 2002, que outor

ga permissão à Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva para executar, por dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Belém, Estado do Pará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 473, IDE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidadã Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Unhares, Estado
do Espírito Santo.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 434, de 7 de agosto de 2001, que outorga

permissão à Rádio Cidadã Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Unhares, Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2002. - 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° 474, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à RB - Rádio e Televisão LTOA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ecoporanga,
Estado do Espírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 437, de 7 de agosto de 2001, que outorga
permissão à RB - Rádio e Televisão Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo.

Art. 2°' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 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° 475, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Padre Ezequiel
Ramim para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Rolim de Moura, Estado de Rondônia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 743, de 6 de dezembro de 2001, que outor

ga permissão à Fundação Educativa Padre Ezequiel Ramim para executar, por dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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
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Aprova o ato que renova a concessão da Nassau - Editora, Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 7de outubro de 1997, que renova por

quinze anos, a partir de 24 de outubro de 1995, a concessão da Nassau - Editora, Rádio e Televisão Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publica~o.

Senado Federal, 6 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° 477, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM da Barra LTDA., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Barra Velha, Esta
do de Santa Catarina.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 370, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio FM da Barra Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de .ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Barra Velha, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 478, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundaçao de Radiodifusão Educativa
Nossa Senhora Milagrosa para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 493 de 26 de março de 2002, que outorga

permissão à Fundação de Radiodifusão Educativa Nossa Senhora Milagrosa para executar, por dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra era vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 479, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à radiodifusão Studio G Comunicação e
Marketing Ltda para explorar sonora em freqüência modulada na cidade de Jaraguá, Estado
serviço de de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 361, de 5 de julho de 2001, que outorga

permissão à Studio G Comunicação e Marketing Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jaraguá, Estado de Goiás.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 480, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cruz de Malta LTDA. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 1.084, de 26 de junho de 2002, que

outorga permissão à Rádio Cruz de Malta Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 481 , DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Nagib Haickel para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 2 de junho de 2000, que outorga

concessão à Fundação Nagib Haickel para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivaxnente educativos, na cidade de São Luis, Estado do
Maranhão.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 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° 482 DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Miraí, Estado
de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 324, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mirai, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Educação, a criação de uma Universidade Fede
ral na Região do Grande ABCDMRR, no Estado
de São Paulo .

N° 715/2003 - Do Sr. Alexandre Cardoso 
Sugere ao Ministério das Minas e Energia seja
atualizado estudo realizado pela Agência Nacio
nal de Petróleo (ANP), apoiado pela Consultoria
Booz-Allen & Hamilton publicado em 2001, sob o
título "Perspectivas para o desenvolvimento do
refino de petróleo no Brasil, que aponta fragilida-
des no sistema de refino nacional" .

N° 116/2003 - Da Sr". Perpétua Almeida 
Sugere ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento a imediata instalação da Compa
nhia Nacional de Abastecimento - CONAB na ci-
dade de Cruzeiro do Sul / AC ..

N° 117/2003 - Da Sra. Francisca Trindade
- Sugere ao Senhor Presidente da República o
envio de Projeto de Lei que vise revogar o §1° do
artigo 84 do Decreto-Lei n.o 3.689, de 03 de ou
tubro de 1941- Código de Processo Penal, intro
duzido pela Lei n.° 10.628, de 24 de dezembro
de 2002 .

N° 718/2003 - Dos Srs. Luiz Sérgio e
Vicentinho Sugere ao Ministério das
Comunicações a emissão de selo comemorativo
ao Dia da Consciência Negra, comemorado em
20 de novembro ..

N° 719/2003 - Do Sr. Luciano Zica - Sugere
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República
a extinção do Programa Nacional de Desestatiza
ção e a remoção das restrições à realização de in-
vestimentos pelas empresas estatais ..
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N° 720/2003 - Do Sr. Luciano Zica - Suge
re ao Exmo. Ministro da Fazenda que a EMGEA
- Empresa Gestora de Ativos reforce seu empe
nho na negociação com os moradores da Vila
União, em Campinas / SP, mutuários da CEF
para que se regularize aquela situação no menor
tempo possível... .

NO 721/2003 - Da Sr". Maria do Rosário
Sugere ao Poder Executivo a elaboração de
Projeto de Lei que disponha sobre a reserva de
vagas para afrodescendentes em concursos pú-
blicos ..

N° 722/2003 - Do Sr. Luiz Couto - Sugere
a adoção de medidas relativas a transformação
das Agências de Correios Comunitárias, dos mu
nicípios brasileiros, em Agências Próprias dos
Correios, com atividade financeira e instalação
no município onde não houver, de Agência Pró-
pria dos Correios. .. .

N° 723/2003 - Do Sr. Vignatti - Sugere ao
Ministério da Educação providências para estudo
de viabilidade de criação de uma Universidade
Federal da Mesorregião Grande Fronteira do
Mercosul, que abrange o Estado do Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina ..

N° 724/2003 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério da Educação a implantação de Pro
grama Nacional de Transporte Escolar, no Municí
pio de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro.......

N° 725/2003 - Do Sr. Carlos Nader - "Suge
re ao Ministério da Educação a implantação de
Programa Nacional de Transporte Escolar, no Mu
nicípio de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro." ...

N° 726/2003.;... Do Sr. Carlos Nader - "Sugere
ao Ministério da Educação a implantação de Pro
grama Nacional de Transporte Escolar, no Municí
pio de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro:' .....

N° 727/2003 - Do Sr. Carlos Nader -
"Sugere ao Ministério da Educação a
implantação de Programa Nacional de
Transporte Escolar, no Municfpio de Parafba do
Sul, no Estado do Rio de Janeiro." .

N° 728/2003 - Do Sr. Romel Anizio - Suge
re à Casa Civil da PreSidência da República a
criação da "Agência de Desenvolvimento do
Triângulo Mineiro" .

N° 730/2003 - Do Sr. João Batista - Suge
re ao Ministério dos Transportes a recuperação
da BR-153, no Estado de São Paulo ..

N° 732/2003 - dos Srs. Luciano Zica e Luiz
Alberto - Sugere ao Ministério de Minas e Ener
gia a exclusão de 243 células e blocos explorató
rios de hidrocarbonetos constantes da Quinta
Rodada de Licitações da Agência Nacional do
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36932

36932

36932
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Petróleo - ANP, localizados na região do Banco
dos Abrolhos e adjacências, Bacia do Espírito
Santo, Mucuri e Jequitinhonha .

N° 733/2003 - Do Sr. João Correia - Suge
re ao Ministério da Justiça a adoção de providên
cias relativas à criação de reserva indígena na
Região do Rio Amônea - Acre ..

NO 734/2003 - Do Sr. Uncoln Portela - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio da Pre
sidência da República, a alteração do Brasão da
República ou das Forças Armadas do Brasil. ........

N° 735/2003 - Do Sr. VittorioMedioli - Su
gere ao Ministro da Saúde a inclusão de critérios
de risco de vida para priorizar pacientes inscritos
na lista de transplantes de fígado .

N° 736/2003 - Do Sr. Gustavo Fruet - Su
gere que assim como o Governo anuncia a cria
ção da SUDENE, providencie, com urgência, os
mesmos instrumentos de desenvolvimento para
a Região Sul, criando a ADESUL (Agência de
Desenvolvimento do Sul) .

N° 737/2003 - Do Sr. Antônio Carlos Bifti e
outros - Sugere ao Ministro da Saúde urgência
na liberação de recursos para a aquisição de
equipamentos para o Hospital Universitário de
Dourados, antiga Santa Casa, do município de
Dourados, Mato Grosso do Sul. ..

N° 738/2003 - Do Sr. Antônio Carlos Biffi
e outros - Sugere ao Ministro da Justiça a in
clusão no Orçamento Geral da União para
2004, de recurso destInado à indenização aos
colonos, referente a desapropriação de terras
consideradas. indígenas, na área denominada
Panambizinho, no municfpio de Dourados,
Mato Grosso do Sul. .

N° 739/2003 - Do Sr. Antônio Carlos Biffi e
outros- Sugere ao Ministro da Educação urgên
cia na formação de Grupo de Trabalho para a
análise da viabilidade técnica do projeto de cria
ção da Fundação Universidade Federal da Gran-
de Dourados - UFGD .

N° 740/2003 - Do Sr. Osvaldo Reis - Sugere
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a criação
da função de Tutor, nos assentamentos rurais .

NO 741/2003 - Da Sra
, Sandra Rosado 

Sugere ao Ministério de Minas e Energia a rea
bertura dos poços da. Petrobrás, no Estado do
Rio Grande do Norte, que encontram-se tampo-
nados e dáoutras providências ..

N° 742/2003 - Da Sra , Sandra Rosado 
Sugere ao Ministério da Saúde, no sentido de
que seja restabelecido o convênio do SUS com a
Associqção de Proteção à Maternidade e à Infân
cia de Mossoró - APAM1M, visando assim a reto-
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mada do atendimento médico-ambulatorial à po
pulação carente do interior do Estado do Rio
Grande do Norte e dá outras providências............ 36942

N° 743/2003 - Do Sr. Jackson Barreto - Suge
re ao Ministério dos Transportes providências para
conserto da ponte sobre o rio Vaza-Barris, no municí-
pio de Itaporanga D'Ajuda, no Estado de Sergipe. ..... 36942

N° 744/2003 - Do Sr. Edson Duarte 
Sugere ao Senhor Ministro da Cultura, Gilberto
Gil, a implantação de projeto de cunho turístico e
cultural na região de Canudos, visando o resgate
e preservação da histórica batalha ocorrida aí
nos idos de 1897. 36942

N° 745/2003 - Do Sr. Joaquim Francisco 
Sugere à Ministra do Meio Ambiente a criação de
um programa nacional de preservação turística e
paisagística que possibilite a· dotação de praias,
balneários, praças, parques e locais de interesse
turístico e paisagístico, com banheiros públicos, fi-
xos ou químicos.......................................... 36944

RECURSOS

N° 33/2003 - Do Sr. Luiz Alberto - Requer,
na forma do art. 58, § 3° c/c 132, § 2°, do Regi
mento Interno, que o Projeto de Decreto Legisla
tivo n.o 2.792/02, da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática que" Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária do
Município de Esplanada a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de
Esplanada, Estado da Bahia.", seja apreciado
pelo plenário. 36945

W 35/2003 - Do Sr. Félix Mendonça - Re
corre da decisão do Presidente da Câmara que
devolveu ao Autor o Requerimento n° 23, de
2003, que "Requer a criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito, com a finalidade de investi
gar o abusivo e desordenado comércio dos insu
mos para a construção civil, com ênfase para o
segmento do cimento", por não estar caracteri
zado o fato determinado, nos termos do art. 35,
§§ 1° e 2° do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. 36947

CONSULTA

W 1/2003 - Da Comissão Especial de Do
cumentos Sigilosos - Solicita a manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção acerca da obrigatoriedade da Comissão
Especial de Documentos Sigilosos atender pedi
dos de órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo
e do Ministério Público para o envio de documen
tos sigilosos produzidos ou recebidos por Comis-

sões Parlamentares de Inquérito que não conclu-
íram os seus trabalhos. 36950

ERRATAS

Projetos de Lei nOs 4.005/97 e 2.425/00. ..... 36951
SESSÃO ORDINÁRIA DE 6-8-2003

IV - Pequeno Expediente

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Soli
dariedade à manifestação de servidores públicos
na Esplanada dos Ministérios em protesto contra
a aprovação da proposta de reforma previdenciá
ria. Discordância de pontos da proposta, em es
pecial a taxação de inativos e a falta de previsão
de paridade entre benefícios previdenciários e
vencimentos de servidores na atividade. .. 36952

LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE) - Mani-
festação de pesar pelo falecimento do cidadão
cearense Olavo Catunda....................................... 36952

DA. HELENO (PSDB - RJ) - Realização
de palestras sobre prevenção à osteoporose em
várias Capitais brasileiras. Necessidade de pro
moção de campanhas profiláticas permanentes
nos meios de comunicação de massa, com ênfa
se dirigida à população feminina de terceira ida
de. Conveniência da disponibilização do exame
de densitometria óssea no Sistema Único de Sa
úde. Apresentação de projeto de lei sobre institui
ção do Programa Racional de Detecção, Preven-
ção e Tratamento Gratuitos da Osteoporose. ....... 36952

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Aprova
ção, pelo BNDES, de financiamento para cons
trução de 4 navios petroleiros pelo Estaleiro Ilha
S/A, no Estado do Rio de Janeiro. Necessidade
de política viabilizadora para a retomada do cres-
cimento do setor naval................. 36953

DR. HELIO (PDT - SP) - Aprovação, pela
Casa, da proposta de reforma previdenciária.
Contrariedade à cobrança de contribuição dos
servidores públicos inativos................ 36954

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ne-
crológio do ex-Deputado Sérgio Arouca. 36955

ROBERIO NUNES (PFL - BA) - Celebra
ção, pelo Governador do Estado da Bahia, Paulo
Souto, de convênios para implementação de
obras infra-estruturais em Municípios do sudoes-
te baiano _................ 36955

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Críti
cas do Governador do Estado de Pernambuco,
Jarbas Vasconcelos, ao Governo Federal. Reali
zação do IV Congresso Nacional Intermodal dos
Transportadores de Cargas, em Fortaleza, Esta
do do Ceará Saudação aos servidores públicos
presentes em manifestação contra a reforma pre-
videnciária. 36956



36966

36965

36964

36966

36961

36962

36962

JOÃO BATISTA (P!=L - SP) - Críticas à
proposta de reforma previdenciária. Perspectiva
de falência da Previdência Social com eventual
aprovação das modificações sugeridas pelo Po-
der Executivo .

36958

36959

36959

36957

36959

36957

36959

NElSON BORNIER (PSB - RJ. Pela or
dem.) - Necrológio do ex-Deputado Sérgio Arouca.

EDUARDO CUNHA(PP - RJ) - Carta re
cebida pelooracjor, dalavra de militar aposenta
do, demonstrativa de apreensão com a prospecti
va redução no valor de pensões, ao ensejo da re-
forma previdenciária ..

EDUARDO. VALVERDE (PT - RO) 
Corporativismo dos movimentos sindicais de
servidores públicos, em flagrante indiferença aos
interesses maiores do País. Imprescindibilidade da
implementação de reforma previdenciária para
viabilidade fiscal e atuarial do sistema e
democratização do acesso à Previdência Social.
Necessidade. de recuperação e fortalecimento do
Estado brasileiro .

WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela
ordem.) - Preocupação com os desdobramentos
da manifestação de servidores públicos contra a
proposta de reforma previdenciária. Sugestão de
constituição de comissão de Parlamentares para
negociação com representantes dos servidores
públicos .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Soli
dariedade ao Presidente João Paulo Cunha pela
condução dos trabalhos legislativos durante a vo
tação da proposta de reforma previdenciária. Be
nefícios da proposta reformista aprovada pela
Casa. Justificativa de voto contrário à reforma. ....

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem.) - Risco de desestabilização da democra
cia brasileira por ações abusivas praticadas por
movimentos populares. Necessidade de adoção de
medidas para garantia das deliberações na Casa...

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) - Aca
tamento pela Presidência de sugestão do orador
para melhor identificação dos Parlamentares du
rante a ocupação da tribuna e em seus respecti-
vos gabinetes .
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WILSON SANTOS (PSDB - MT) - Solidari- JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) -
edade a servidores públicos contrários à aprova- Necessidade de apuração dos atos de vandalis-
ção da reforma previdenciária. Conclamação à mo praticados contra funcionários e instalações
Oposição para esforço conjunto com vistas à fle- da Câmara dos Deputados. Confiança na capaci-
xibilização da proposta reformista. 36956 dade da Presidência na condução do processo

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela ordem.) de apreciação dos destaques para votação em
_ Sugestão à Presidência de negociação com líde- separado da proposta de reformaprevidenciária. . 36960
resda manifestação dos servidores públicos........... 36957 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ. Pela

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tran- ordem.) - Repúdio a atos de vandalismo nas
qüilização dos Deputados quanto às medidas dependências da Casa durante manifestação dos
adotadas pela Mesa Diretora relativas à manifes- servidores públicos contráriosà proposta de reforma
tação de servidores. públicos contra a reforma previdenciária. Cumprimentos. à Presidência· pela

'd " . S - d - 36957 firmeza na condução dos trabalhos legislativos. 36960prevI enclana. uspensao a sessao ..
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rea- MORONI TORGAN (PFL - CE) - Frustração

bertura da sessão. 36957 dos servidores públicos com. a aprovação da
reforma previdenciária. Contrariedade a atos de
vandalismo nas dependências do Congresso
Nacional como instrumento de intimidação de
Parlamentares. 36961

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) - Conve
niência do estabelecimento de diálogo entre re
presentantes de movimentos de servidores públi-
cos e o Parlamento em relação à. continuidade da
votação da proposta de reforma previdenciária....

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Contrariedade à aprovação, em primeiro turno,
da proposta de reforma previdenciária ..

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Justi-
ficativa da ausência do orador à votação da pro-
posta de reforma previdenciária.• Encaminhamen-
to de documentos de organizações sindicais de
servidores públicos em protesto contra criação
de subtetos diferenciados para carreiras públicas.
Contrariedade à aprovação, .emprimeiro turno,
da propostade reforma previdenciária .

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Conside-
rações acerca da apreciação, em primeiro turno,
da proposta de reforma previdenciária ..

FRANCISCO DORNELLES. (PP - RJ) 
Contrariedade a dispositivo da reforma previden-
ciária sobre estabelecimento de teto remunerató-
rio inferior a 90% para Juízesestélduais, redução
de pensões para 50% dos pr?~.entos do servidor
falecido e taxação dos servidores inativos ..

CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS) - Críti
cas ao Governo Federal pela proposição de re-
forma contrária aos interesses de aposentados e
pensionistas e adoção de políticáeconômica fa-
vorável ao sistema financeiro .
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36977
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36979

36975

36972

36978

JACKSON BARRETO (PTB - SE) - De
núncia de violência praticada pela Polícia Militar
do Estado de Sergipe contra membros do Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no
Município de Nossa Senhora da Glória .

JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Críticas à condução do processo de apre
ciação da proposta de reforma previdenciária.........

CARLOS ABICALlL (PT - MT) - Transcur
so dos aniversários de emancipação político-ad
ministrativa dos Municípios de Lucas do Rio Ver
de e Chapada dos Guimarães, no Estado de
Mato Grosso. Aprovação, em primeiro turno, da
proposta de reforma previdenciária ..

REI\lATO CASAGRANDE (PSB - ES. Pela
ordem.) - Solicitação ao Governo Federal de li
beração de recursos para prorrogação das dívi-
das dos suinocultores e avicultores do País. ......... 36980

WAGNER LAGO (PDT - MA) - Contrarie
dade à aprovação, em primeiro turno, da propos-
ta de reforma previdenciária. Justificativa de voto
do orador à PEC nO 40, de 2003 .

ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE. Pela
ordem.) - Críticas à perspectiva de modificação
da sistemática dos trabalhos legislativos da Casa
para votação da reforma previdenciária em con-
seqüência de manifestações populares ..

JAMIL MURAD (PCdoB - SP) - Conve-
niência da negociação com representantes dos
servidores públicos man ifestantes contra a refor-
ma previdenciária. Contrariedade à alteração dos
trabalhos da Casa em conseqüência de manifes-
tações populares ..

THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT. Pela
ordem.) - Manifestação de voto contrário à pro-
posta de reforma previdenciária ..

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 
Manifestação de voto contrário à proposta de re
forma previdenciária. Responsabilidade do Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva pelo fim do clima
de tensão social vigente no País ..

SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pela or
dem.) - Necessidade de maiores investimentos
em ciência e tecnologia para a retomada do cres-
cimento econômico do País....... 36979

36967

36971

36968

36969

36968

36971

36970
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CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Discurso SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Pela or-
retirado pelo orador para revisão.) - Justificativa dem.) - Apresentação de proposição. Acerto de
de voto favorável à proposta de reforma previ- decisão da Justiça do Estado do Rio Grande do
denciária. Incoerência do posicionamento político Norte de afastamento por desídia do Prefeito
do PT na defesa da proposta reformista. Benefí- José Cortez Pereira de Araújo, do Município de
cios do programa Viver Melhor Rural, implantado Serra do Mel. Necessidade de assunção imediata
pelo Governador do Estado da Bahia, Paulo Sou- do cargo pelo Vice-Prefeito.................................... 36972
to. Congratulação ao Prefeito Antônio César Jam-
beiro, do Município baiano de Saubara, pelo prê-
mio Melhores Prefeitos do Brasil - Biênio
2001/2002, concedido pelo Instituto Brasileiro de
Apoio aos Municípios. Transcurso do 45° aniver-
sário de emancipação político-administrativa do
Município de Ibupiara, no Estado da Bahia. ..... ..... 36967

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Necessidade
de adoção de medidas preventivas ao raciona
mento de energia elétrica. Congratulação ao Go-
verno Federal pela proposta de modelo institucio-
nal do setor elétrico .

EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela or
dem.) - Reclamação contra dificuldades do trân-
sito de Parlamentares e autoridades nas depen-
dências da Casa .

CASARA (PSDB - RO) - Manifestação de
voto contrário à proposta de reforma previdenciária.

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Con
veniência da divulgação, pelo Governo do Estado
de Rondônia, das potencialidades do Estado.......

ROBÉRIO NUNES (PFL - BA. Pela or
dem.) - Equívoco da proposta constante da re
forma previdenciária sobre estabelecimento de
subteto para integrantes do Poder Judiciário nos
Estados e no Distrito Federal. ..

JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or-
dem.) - Coerência da postura política do PMDB,
evidenciada pelo voto favorável da maioria dos
Parlamentares do partido à emenda aglutinativa
da proposta de reforma previdenciária ..

JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or
dem.) - Presença em Brasília, Distrito Federal,
de comitiva de servidores públicos do Estado do
Acre para participação na manifestação em pro
testo contra a proposta de reforma previdenciá-
ria. Consternação com a aprovação, em primeiro
turno, da proposta reformista ..

JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA. Pela
ordem.) - Malversação de recursos públicos pelo
Prefeito Arilton Dantas dos Santos, do Município
de Tucano, Estado da Bahia......... 36972

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem.) - Realização de convenção estadual da
Igreja do Evangelho Quadrangular em Belém,
Estado do Pará.............. 36972
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ZONTA (PP - SC. Pela ordem.) - Justifica
tiva de voto contrário à proposta de reforma pre-
videnciária. 36981

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia. 36981

NILTON BAIANO (PP - ES) - Escalada do
desemprego no País. 36981

FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela or-
dem.) - Justificativa de voto contrário à proposta
de reforma previdenciária. 36982

NEUTON LIMA (PTB - SP) - Realização
do IV Congresso Nacional Intermodal dos Trans
portadores de Cargas, em Fortaleza, Estado do
Ceará. Espera.nça de aprovação do Projeto de
Lei nO 5.979, de 2001, sobre regulamentação de
inspeção técnica veicular. 36982

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.)
- Acerto da recriação, pelo Governo Federal, da Su
perintendência de Desenvolvimento do Nordeste...... 36983

ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL) -Inaugu
ração da Unidade de Emergências Médicas Dr.
Daniel Houly, no Município de Arapiraca, Estado
de Alagoas................... 36984

FRANCISCO APPIO (PP - RS. Pela or
dem.) - Lançamento do livro Menotti, o filho bra
sileiro de Garibaldi e Anita Garibaldi, de autoria
do orador e da pesquisadora Elma Santana. ........ 36985

JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP) 
Importância dos ensinamentos contidos na BFblia
Sagrada para a construção de uma sociedade
mais humana e mais justa. Sugestões do orador
para superação das dificuldades enfrentadas pe-
las universidades federais no País. 36985

ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Pela or-
dem.) - Indicação para cessão de terras de pro
priedade da União para o Estado de Roraima. ..... 36988

JOSÉ THOMAZ NONÔ (pFL - AL. Discurso
retirado pelo orador para revisão.) - Agradecimento
à Liderança do PFL pela oportunidade de encami
nhamento da votação da proposta de reforma pre
videnciária. Verdadeiras razões do apoio de Parla
mentares doPFL .sdo PSDB à aprovação da pro
posta. Protesto contra atos de vandalismo pratica
dos por manifE;:lstantes nas dependências da Casa.
Inexistência de maioria Parlamentar na base de
sustentação do Governo Federal. .. 36988

IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.) 
Justificativa da ausência na sessão de votação
da proposta de reforma previdenciária. .. 36988

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) -
Avanço do Brasil no índice de Desenvolvimento
Humano, segundo relatório da ONU. 36988

SANDES JÚNIOR (pP - GO) - Conveniên
cia da aprovação de projeto de lei sobre conces
são de descontos em tarifas aéreas a portadores
de deficiência....... 36989

PATRUS ANANIAS (PT - MG) - Homena-
gem póstuma à Deputada Francisca Trindade. ..... 36989

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL - PE)
- Queda nos repasses do Fundo de Participação
dos Municípios................................... 36990

ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)
Precariedade de trecho da BR-116 entre Porto
Alegre e a região do Vale dos Sinos, no Estado do
Rio Grande do Sul. Empenho do orador na
recuperação da rodovia durante o exercído do
cargo de Ministro dos Transportes no Governo
Fernando Henrique Cardoso. Importância do projeto
BR-116 - Via Expressa. .. 36991

MARCELLO SIQUEIRA (PMDB - MG) 
Necrológio do ex-Deputado Fernando Jorge Fa-
gundes Netto. 36992

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Importância da publicação, pelo Jornal do Com
mercio, do Rio de Janeiro, de caderno especial
sob o título "A saude do brasileiro", ao ensejo do
transcurso do Dia Nacional da Saude. 36993

JOÃO TOTA (PP - AC) - Transcurso do
101 0 aniversário da Revolução Acreana. 36993

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Re
conhecimento de Goiânia, Estado de Goiás,
como centro de referência médica para o País. .... 36994

VANDER LOUBET (PT - MS) - Cresci-
mento do PT no Estado de Mato Grosso do Sul. .. 36995

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) -
Êxito de programas educacionais no Estado de
Mato Grosso do Sul............................................... 36996

MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ) 
Reconhecimento, pelo Ministério da Educação,
do Projeto Transformar, de alfabetização de
jovens no Estado do Rio de Janeiro, como
modelo para o desenvolvimento do projeto Por
um Brasil Alfabetizado. 36996

V -Grande Expediente

ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ) - Consi
derações aCerca da reforma da legislação traba-
lhista brasileira....... 36997

CARLOS WILLlAN (PSB - MG) - Agrade
cimento ao povo mineiro, particularmente ao
ex-Deputado Mário de Oliveira, Pastor da Igreja
do Evangélho Quadrangular, pela eleição do ora
dor para a Câmara dos Deputados. Apoio à pro
posta de reforma previdenciária. Apresentação
de requerimentos de realização de audiência pu
blica para discussão da venda da empresa Oi
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para a TELEMAR e de irregularidades na cobran
ça do seguro obrigatório de danos pessoais cau
sados por veículos automotores. Necessidade de
reforma do Poder Judiciário e do sistema político.
Urgência na apreciação da Proposta de Emenda
à Constituição n° 544, de 2002, sobre a criação
de Tribunais Regionais Federais. Rejeição das
propostas de financiamento público de campa
nhas eleitorais e de adoção de listas fechadas
pelos partidos políticos em eleições para cargos
legislativos , ,............ 37001

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Documento subscrito pelo Governador
do Estado de Sergipe, João Alves Filho, sobre a
realidade nordestina no contexto da iminente re-
forma tributária ,....................................... 37005

MANATO (PDT - ES. Pela ordem.) 
Importância da reforma da legislação trabalhista
para a retomada do desenvolvimento socioeco
nômico do País. Oportuna implantação, pelo Go-
verno Federal, do Fórum Nacional do Trabalho,.... 36006

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP, Pela
ordem.) - Transcurso do 1800 aniversário de
fundação da cidade de Pirassununga, Estado de
São Paulo, ,., , , , ,', , 37007

DA. PINOTTI (PMDB - SP. Pela ordem.) 
Repúdio aos atos de vandalismo praticados por
manifestantes contrários à proposta de reforma
previdenciária nas dependências da Casa. De
claração de voto contrário à matéria. Reafirma
ção de apoio ao Governo Luiz Inácio Lula da
Silva. Necessidade de ampliação dos debates
de pontos controvertidos da reforma para pre
servação da integridade do serviço público no
País ,., .. "., , 37007

MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pela or
dem.) - Congratulação à empresa Kraft Foods do
Brasil pela inauguração de complexo industrial
no Estado do Paraná, .. 37008

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) 
Necessidade de implantação de políticas públi
cas para recuperação de dependentes químicos.
Artigo Não basta amar, é preciso cuidar, da jor
nalista Gilda Pulcherio, publicado pelo jornal
Zero Hora. 37008

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Questão de ordem sobre a legalidade de
contratação, pela Casa, da Polícia Militar do
Distrito Federal como empresa de segurança.... ,.. 37009

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco
lhimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado Arnaldo Faria de Sá, para futura de-
cisão , ,., , ',.................. 37009

JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela
ordem.) - Justificativa de voto contrário à

proposta de reforma previdenciária,
Constrangimento causado pela solicitação do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos partidos
da base aliada para apoio à proposta do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Necessidade de
alteração da política econômica do Governo
Federal. , ,." , , , 37009

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Providências adotadas pela Presidência diante
da ocorrência de incidentes nas dependências
da Casa durante manifestação de servidores
públicos contrários à reforma previdenciária...... ,.. 37015

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Inexistência de justificativa para os
atos de agressão e vandalismo ocorridos nas
dependências da Casa , ,.. ,.............. 37016

JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela
ordem,) - Solidariedade à Presidência pela
atitude em defesa do Parlamento e da
democracia, ' ,', ,.,.,.......... 37016

ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP.
Pela ordem.) - Solidariedade à Presidência pela
atitude enérgica em defesa do Parlamento e da
democracia, ,...................................... 37016

NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES, Pela
ordem.) - Apoio à iniciativa da Presidência contra
atos de violência praticados contra a Câmara dos
Deputados. 37016

CARLOS WILLlAN (PSB - MG. Pela
ordem.) - Solidariedade à Presidência pela
atitude em defesa do Parlamento e da
democracia '.' ,............. 37017

RENATO CASAGRANDE (PSB - ES. Pela
ordem.) - Solidariedade à Presidência pela ati
tude em defesa do Parlamento e da democracia,
Manifestação do SINDILEGIS contrária aos atos
de vandalismo ocorridos nas dependências da
Casa ,.. ,., , ,..... 37017

JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem,) 
Despropósito da tentativa de desvio do sucesso
da marcha do movimento dos servidores
públicos contrária à reforma previdenciária com a
exploração da atitude agressiva de pequeno
grupo de pessoas infiltradas na categoria. 37017

ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem.) - Contrariedade à tentativa de negação do
caráter legítimo do movimento dos servidores pú
blicos em razão da ocorrência de incidente nas
dependências da Casa. 37018

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem.) - Solidariedade à Presidência
pela atitude em defesa do Parlamento e da de-
mocracia , ,....................................... 37018

LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela ordem.)
- Subserviência do Governo Luiz Inácio Lula da

-------_._-- ..._-- --- ------ ---------- ---------_._-------_ .. -
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Silva às exigência do FMI para aprovação da pro
posta de reforma previdenciária. Caráter isolado
do incidente ocorrido nas dependências da Casa
durante a votação da proposição ..

IBRAHIMABI-ACKEL (PP - MG. Pela
ordem.) - Solidariedade à Presidência pela atitude
energicaem defesa do Parlamento e da
democracia. .

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti
nuação da votação, em primeiro tUrno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 40-B, de
2003, que modifica. os arts. 37, 40, 42, 48, 96,
142 e149 da Constituição Federal, o art. 8° da
Emenda Constitucional n° 20, de 1998, e dá ou-
tras providendas .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requ~rimento de retirada de pauta da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003..

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

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

ARNALDO FARIADE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Pedido de verificação de votação ..

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

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Dêputado ALDO REBELO
(PCdoB"'- SP) .

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB -
RS) .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Retirada do pedido de verificação de
votação ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem.) - Pedido de verificação de votação .

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Intempestividad~ da solicitação do Deputado
Professor Luizinho ..

Usaram da palavra pela ordem o Sr.
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB -
RS) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Resposta à ponderação do Deputado Mendes
Ribeiro· Filho .

37018

37018

37019

37019

37019

37020

37021

37021

37021

37021

37021

37021

37021

37022

37022

37022

37022

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) 
Re~l.am"ição sobre ~. indeferimento do pedido de
venftcaçao de votaçao .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Respos
ta à reclamação do Deputado Professor Luizinho.......

Usaram da palavra pela ordE;Jm os Srs.
Deputados ALDO REBELO (PCdoB- SP),
NILTON BAIANO (PP - ES), RODRIGO MAIA
(PFL - RJ), ROBERTO FREIRE (PPS - PE),
DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Suspensão da sessão até as 18h55min ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rea-
bertura da sessão ..

Convocação de sessão extraordinária
ainda hoje para continuação da votação, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003 ..

Apresentação de .proposições: LUIZ
CARLOS HAULY, ANTONIO JOAQUIM E
OUTROS, ROGÉRIO SILVA, ROBERTO
MAGALHÃES, pROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA, GUILHERME MENEZES, SANDRA
ROSADO, ROGÉRIO SILVA, VANESSA
GRAZZIOTIN, LOBBE NETO,JÚLIO REDECKER,
JOAQUIM FRANCISCO,. CEZAR SILVESTRt,
EDISON ANDRINO, ALCESTE ALMEIDA, ANDRÉ
LUIZ, DANIEL ALMEIDA, EDUARDO CUNHA,
ANTONIO CARLOS BISCAIA, PERPÉTUA
ALMEIDA, MAURíCIO RANDS, JOSÉ BORBA E
OUTROS, JOSÉ BORBA, LUIZ COUTO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, FRANCISCO
DORNELLES, FERNANDO FERRO ..

VII - Encerramento
2 - ATA DA l32a SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA. la SESSÃO. LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52a LEGISLATURA, EM 6 DE
AGOSTO DE 2003

1- Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111 ~ Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 6-8-2003
IV -Breves Comunicações

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Inoportunidade da convocação de sessão extra
ordinária para continuação da votação da pro
posta de reforma previdenciária. Dificuldades en
frentadas pelas Lideranças partidárias no fecha
mento de acordo para votação da proposta. Pos
tura antidemocrática da Presidência na condução
dos trabalhos legislativos. Fragilidade da base de
sustentação do Governo Federal na Casa. .. ........

37022

37022

37022

37023

37023

37023

37024

37035
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ENIO BACCI (PDT - RS) - Expectativa
de rejeição da proposta de cobrança de contri
buição previdenciária aos servidores públicos
inativos. 37036

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) -
Questão de ordem sobre reabertura do painel
para registro de presença... 37037

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 37037

DR. ROSINHA (PT - PR) - Assassinato do
trabalhador rural Francisco Nascimento de Souza
no Estado do Paraná. 37037

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência de convocação dos Parla-
mentares ao plenário para início da Ordem do Dia..... 37038

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário para in í-
cio da Ordem do Dia. 37038

LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ. Pela
ordem.) - Aviso à Presidência sobre desligamento
dos postos destinados ao registro de presença. ...... 37038

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)
- Defesa da aprovação da proposta de reforma
previdenciária. 37038

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Apoio a ve
readores sul-mato-grossenses e ao Grupo literá
rio Arandu pelas iniciativas em defesa da cultura
no Estado de Mato Grosso do Sul. 37038

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Desco
berta, por pesquisadores brasileiros, de técnica
de utilização de látex vegetal amazônico para fa-
bricação de prótese cirúrgica. 37039

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP) - Pro
nunciamento da oradora no Congresso Nacional
da Associação Brasileira de Saúde Comunitária... 37039

GUILHERME MENEZES (PT - BA) - Par
ticipação do orador no ato público Ariornar
Vive, no Município de Jaguarari, Estado da Ba
hia, pelo transcurso do 5° aniversário do assas
sinato do sindicalista e Vereador Ariomar Olive
ira Rocha. Empenho do Ministério Público baia-
no na punição dos responsáveis pelo crime. ...... 37041

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Importân
cia da aprovação da reforma previdenciária para
retomada do desenvolvimento socioeconômico
do País. Lançamento do projeto de construção
do Centro Cultural Plínio Marcos no Município de
Santos, Estado de São Paulo. 37042

OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS) - Ape-
Io aos Parlamentares para aprovação dos Des-
taques para Votação em Separado nOs 2 e 3,

sobre remuneração dos ocupantes de cargos,
funções H empregos públicos da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional. 37043

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ord9m.) - Justificativa da apresentação
de Destaques para Votação em Separado à
proposta de reforma previdenciária.............. ...... 37044

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Nota
de esclarecimento da Coordenação Nacional
das Entidades de Servidores Públicos Federais
acerca do tumulto ocorrido nas imediações do
Palácio do Congresso Nacional durante a Mar
cha da categoria contra a reforma previdenciá
ria. Repúdio da entidade aos atos de violência
e vandalismo ocorridos na manifestação. 37044

CEZAR SILVESTRI (PPS - PR) - Con
gratulação ao atleta paranaense Rodrigo Bas
tos pela conquista de medalha de prata nos Jo-
gos Pan-Americanos de Santo Domingo. 37045

ROBERTO BALESTRA (PP - GO) - Con
trariedade à proposta do Poder Executivo de can-
celamento de emendas parlamentares. 37045

BARBOSA NETO (PMDB - GO) - Acerto
da decisão do Governo Luiz Inácio Lula da Silva
pelo restabelecimento das Superintendências de
Desenvolvimento do Norte e do Nordeste. Expec
tativa de recriação da Superintendência de De-
senvolvimento do Centro-Oeste. 37047

LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS) - Anún
cio de solicitação, pelo Governo brasileiro, de re
tirada da Tarifa Externa Comum do Arroz em reu
nião com os países integrantes do MERCOSUL,
a realizar-se em Montevidéu, Uruguai. Submis
são do reforma previdenciária brasileira aos dita-
mes do FMI. 37048

FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ) 
Manifestação contrária a dispositivo da refor
ma previdenciária sobre redução dos valores
de pensões do serviço público. Referência elo
giosa aos jornalistas Arnaldo César e Cláudio
Humberto. 37049

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) 
Transcurso do 101° aniversário da Revolução
Acreana. 37049

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Con
veniência de aprovação do Estatuto do Idoso.
Precariedade de unidade de internação de
adolescentes em Porto Velho, Estado de Ron-
dônia. 37050

PAULO PIMENTA (PT - RS) - Empenho
da base aliada do Governo Federal na aprova-
ção da proposta de reforma previdenciária. ...... 37050

-~ -------- - - ---------- - ---------
--- ---_._-- ~- ~--- .------- -- -- -----~---
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DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) 
Urgente necessidade de encaminhamento a
Casa, pelo Governo Federal. de nova proposição
referente à utilização de produtos transgênicos
na agricultura nacional. 37050

JOVINO CÂNDIDO (PV - SP) - Críticas a
pronunciamento do Deputado Paulo Pimenta so
bre apreciação da proposta de reforma previ-
denciária........................ 37051

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) 
Apelo a funcionários da Embaixada dos Estados
Unidos no Brasil e de consulados norte-america
nos para melhoria do tratamento dispensado a
brasileiros. 37051

JÚLIO LOPES (PP - RJ) - Apoio ao forta
lecimento das carreiras de Estado e do Poder Ju
diciário, bem como à manutenção da integralida-
de dos proventos dos servidores inativos.............. 37051

OH. HÉLIO (PDT - SP) - Afirmação da in
dependência e do caráter democrático do Poder
Legislativo na condução do processo de votação
da proposta de reforma previdenciária. 37051

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS) - Conve-
niência de armazenamento, pelo Governo Fede-
ral, da safra de milho da Região Centro-Oeste. .... 37051

NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES) - Trans-
curso do Dia Nacional da Saúde. Necessidade de
maior eficácia do setor de saúde pública no País...... 37052

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - Repú
dio a atos de vandalismo praticados por manifes
tantes contrários à reforma previdenciária nas
dependências da Câmara dos Deputados. Imper
tinência da responsabilização da Polícia Militar,
em estrIto cumprimento do dever, pelos inciden-
tes ocorridos na Casa................ ......... .......... ......... 37054

LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ) -
Contrariedade à proposta de taxação de inativos. 37054

LUIZ COUTO (PT - PB) - Transcurso do
418° aniversário de fundação de João Pessoa,
Estado da Paraíba. Contrariedade à decisão do
Plenário do Tribunal de Justiça paraibano, conde
natória à reclusão do Deputado Estadual Frei
Anastácio. Solicitação ao Ministro da Integração
Nacional, CíroGomes, de confirmação do estado
de calamidade pública decretado pelo Prefeito
Elenildo Queiroz:, do Município de Teixeira, em
decorrência de seca na região. 37054

LUIZA ERUNDINA (PSB - SP) - Críticas a
proposta de reforma previdenciária. Solidarieda
de à manifestação de funcionários públicos con-
tra a reforma. 37054

ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela or
dem.) - Solicitação a Presidência de esclare
cimento sobre os termos do acordo de lide
ranças partidárias para votação dos desta
ques e emendas a proposta de reforma previ-
denciária. 37055

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Robson Tuma............ 37055

LUIZ SÉHGIO (PT - RJ) - Afirmação da
independência do Poder Legislativo em rela
ção ao Executivo. Deturpação da imagem pú
b�ica da Câmara dos .Deputados promovida
pela imprensa. Empenho da Casa na elabora
ção e aprovação de proposta de reforma previ
denciária condizente com os anseios e neces
sidades da sociedade e do Estado brasileiros.
Desempenho do Deputado José Pimentel
como Relator da matéria. 37055

PAULO GOUVÊA (Bloco/PL - RS) - Exi
gência de apuração de responsabilidade pelos
atos de violência ocorridos nas imediações das
dependências da Casa entre manifestantes e po-
liciais militares..................... 37056

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Con
gratulação ao escritor goiano Gilberto Mendonça
Teles pelo recebimento do Prêmio Juca Pato, da
União Brasileira dos Escritores......... 37057

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Oblitera
ção da condição do idoso pela excessiva ênfase
dada a questões relacionadas à infância e à ju
ventude no País. Reduzido destaque dispensado
pelos meios de comunicação a casos de
maus-tratos e violação de direitos contra idosos.
Conveniência da rápida aprovação do Estatuto
do Idoso. Excelência dós serviços de assistência
ao idoso prestados pela instituição beneficente
Lar de Betânia. 37058

V - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti
nuação da votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40-B, 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 ou-
tras providências. 37064

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de inversão da pauta para
apreciação das Emendas Aglutinativas de nOs 1,
2,3,5 e 6 antes dos destaques de bancada. ....... 37065

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Preju-
dicialidade da Emenda Aglutinativa nO 2. 37065
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Usou da palavra para encaminhamento da
votação a Sra. Deputada LUIZA ERUNDINA
(PSB - SP). 37065

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 37065

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
SARNEY FILHO (PV - MA), ENÉAS (PRONA 
SP), INÁCIO ARRUDA(PCdoB - CE), MANATO
(PDT - ES), COLBERT MARTINS (PPS - BAl.
EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL RJ), CELSO
RUSSOMANNO (PP SP), ROBERTO
JEFFERSON (PTB...., RJ), ROSE DE FREITAS
(PSDB - ES), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB 
CE), RONALDO CAIADO (PFL - GO), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ), BETO ALBUQUERQUE
(PSB - RS). 37066

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento. 37067

RONALDO CAIADO (PFL - GO) - Pedido
de verificação de votação. 37067

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
rimento do pedido de verificação. 37067

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RONALDO CAIADO (PFL - GO), EUNíCIO
OLIVEIRA (PMDB - CE), SARNEY FILHO (PV
MA), EDUARDO PAES (PSDB - RJ), PAULO
PIMENTA (PT ~ RS), JOSÉ CARLOS ALELUIA
(PFL - BA). 37067

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados RONALDO CAIADO (PFL - GO),
CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP). 37067

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação.......... 37068

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados RONALDO CAIADO (PFL - GO),
EDUARDO PAES (PSDB - RJ). 37068

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Neuton Lima. 37072

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento. 37072

Usara.m da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DR. PINOTTI
(PMDB - SP), JOÃO FONTES (PT - SE)............. 37072

RONALDO CAIADO (PFL - GO) - Ques-
tão de ordem sobre a prejudicialidade do requeri-
mento de preferência. 37072

PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem.)
Contradita à questão de ordem levantada pelo
Deputado Ronaldo Caiado. 37073

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados LUCIANA GENRO (PT

RS), ZÉ GERARDO (PMDB - CE),
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PRONA, SP)
- POMPEO DE MATTOS (PDT - RS), ZÉ
GERALDO (PT - PA), IVO JOSÉ (PT - MG),
ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA), MIRIAM
REID (PSB - RJ), PASTOR REINALDO (PTB 
RS), TAKAYAMA (PSB - PR), EDSON DUARTE
(PV - BA). 37073

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PR). ......... 37073

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde
ferimento da questão de ordem levantada pelo
Deputado Ronaldo Caiado. 37074

RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-
dem.) - Pedido de efeito suspensivo. 37074

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ine
xistência de quorum regimental para apoiamento
ao efeito suspensivo. 37074

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 37074

PAULO PIMENTA (PT - RS) - Questão de
ordem sobre rejeição dos requerimentos de Des
taque para Votação em Separado de nOs 6, 7, 9,
10 e 14................................................................... 37074

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) 
Contradita à questão de ordem formulada pelo
Deputado Paulo Pimenta....................................... 37074

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco
lhimento da contradita do Deputado José Carlos
Aleluia para posterior decisão sobre a questão
de ordem do Deputado Paulo Pimenta.................. 37075

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP), JOSÉ
CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 37075

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Opor-
tuna resposta da Presidência à questão de or-
dem levantada pelo Deputado Paulo Pimenta....... 37075

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda Aglutinativa n° 1.. 37076

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados RONALDO CAIADO (PFL - GO),
ROBSON TUMA (PFL - SP). 37076

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados EDUARDO PAES
(PSDB - RJ), ONYX LORENZONI (PFL - RS)..... 37076
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mani- ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ) -
festação de pesar pelo falecimento do jornalista Questão de ordem sobre observância, pela Pre-
Roberto Marinho. Prestação pelo Plenário de 1 sidência, dos critérios regimentais para a formu-
minuto de silêncio. 37078 lação de questões de ordem e para o pedido da

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res- palavra pela ordem. 37081
posta à questão de ordem elaborada pelo Depu- PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - Con-
tado Paulo Pimenta sobre retirada de Destaque tradita à questão de ordem formulada pelo Depu-
para Votação em Sepa.rado apresentado pelo tado Alexandre Cardoso. 37082
PRONA. .... 0 ••••••••• , •••••••••• ••• •••••••••• ••• ••••• ••••• ••• ••••• ...... 37078 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - ALEXÁNDRE CARDOSO (PSB - RJ).................... 37082
Questão de ordem sobre a sistemática de vota-
ção da emenda aglutinativa. com o Destaque PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

V t ~ . S ·d ° 10 37078 Encerramento da votação. 37082para o açao em epara o n .
Usou da palavra pela ordem, para registro Rejeição da Emenda Aglutinativa nO 1......... 37082

de voto, o Sr. Deputado JORGE ALBERTO Usou da palavra pela ordem, para registro
(PMDB - SE)......................................................... 37079 de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado (PMDB - RS)......................................................... 37088
PROFESSOR LUIZINHO (PT -SP). 37079 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Con- ção da Emenda Aglutinativa n° 3........................... 37088

firmação da assinatura de requerimento de des- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
taque para votação em separado pelo Deputado ROBERTO FREIRE (PPS - PElo 37089
Enéas como Parlamentar e não como Líder de Usaram da palavra para orientação das
bancada. Insuficiência de destaqUe simples para respectivas bancadas os Srs. Deputados
retirada de texto da matéria. 37079 SARNEY FILHO (PV - MA), ENÉAS (pRONA,

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela SP), DANIEL ALMEIDA (pCdoB - BA), ENIO
ordem.) - Apresentação de recurso contra a de- BACCI (PDT - RS), ROBERTO FREIRE (PPS -
cisão da Presidência. 37079 PE), EDUARDO CAMPOS (PSB ..,. PE),

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco- L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG), CELSO
Ihimento do recurso do Deputado Arnaldo Faria RUSSOMANNO (PP SP). ROBERTO
de Sá. 37079 JEFFERSON (PTB - RJ), CUSTODIO MATTOS

(PSDB - MG), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB -
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado CE), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL _ BA),

DR. PINOTTI (PMDB - SP)...... 37079 NELSON PELLEGRINO (PT _ BA), BETO

EDUARDO CUNHA (PP - RJ) - Questão ALBUQUERQUE (PSB - RS)................................ 37089
de ordem sobre a necessidade da votação do
destaque apresentado pelo Deputado Enéas PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-

d t . I 37080 ção e rejeição da Emenda Aglutinativa n° 3. ........ 37090como es aque slmp es .
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Res- Usou da palavra pela ordem, para registro

posta à questão de ordem formulada pelo Depu- de voto, o Sr. Deputado JACKSON BARRETO

t d Ed d· ·C·h 37080 (PTB - SE). 37095a o uar o un a' .
Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-

respectivas bancadas os Srs. Deputados ENÉAS ção da Emenda Aglutinativa nO 5.......... ..... ...... ...... 37095

(PRONA - SP), INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE), Usaram da palavra pela ordem, para regis-
SARNEY FILHO (PV - MA), ROBERTO FREIRE tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT
(PPS - PE), EDUARDO CAMPOS (PSS - PE), - RJ), ONYX LORENZONI (PFL - RS),
CELSO RUSSOMANNO (PP - SP), ROBERTO VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG), RAIMUNDO
JEFFERSON (PTB - RJ), BISPO RODRIGUES SANTOS (Bloco/PL - PA), RIBAMAR ALVES
(Bloco/PL - RJ), MANATO (PDT - ES), (PSB - MA), CARLlTO MERSS (PT - SC),
CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG), JORGE BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), EDMAR
ALBERTO (PMDB - SE), ONYX LORENZONI MOREIRA (Sloco/PL - MG). 37096
(PFL - RS), NELSON PELLEGRINO (PT - BA). .. 37080 WALTER FELDMAN (PSDB _ SP. Pela or-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- dem.) - Encaminhamento da votação. Retirada
do BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS) 370781 da Emenda Aglutinativa n° 5. 37096
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda Aglutinativa n° 6....... 37097

CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG. Pela
ordem.) - Retirada da Emenda Aglutinativa nO 6.. 37097

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARIÂNGELA
DUARTE (PT - SP), ASDRUBAL BENTES
(PMDB - PA) , VIGNATTI (PT - SC). 37098

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sus-
pensão da sessão................. 37098

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rea-
bertura da sessão. 37098

Votação de requerimento para preferência
de votação para o Destaque nO 11. .. ........ ....... ...... 37098

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). .. 37098

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apre
sentação ao Plenário da Emenda Aglutinativa nO
7, resultado de acordo de Lideranças. .. 37099

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA Pela
ordem.) - Não-prejudicialidade dos requerimen
tos de inversão da pauta de votação apresenta-
dos pela Liderança do Partido da Frente Liberal... 37099

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Preju
dicialidade dos demais requerimentos de inver-
são da pauta... 37099

Votação e aprovação de requerimento de
inversão da pauta para votação da emenda aglu-
tinativa. 37100

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES
(PMDB - GO). .. 37100

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda Aglutinativa n° 7... 37100

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ALBERTO
GOLDMAN (PSDB - SP), ARLINDO CHINAGLlA
(PT - SP). 37101

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
SARNEY FILHO (PV - MA), ENÉAS (PRONA
SP), DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA),
MANATO (PDT - ES), COLBERT MARTINS
(PPS - BA), EDUARDO CAMPOS (PSB - PE),
GIACOBO (Bloco/PL PR), CELSO
RUSSOMANNO (PP - SP), FERNANDO
GONÇALVES (PTB RJ), ALBERTO
GOLDMAN (PSDB - SP). 37102

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP). 37103

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

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL -
DF), CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP) ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
NELSON PELLEGRINO (PT BA),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), JOSÉ
ROBERTO ARRUDA (PFL - DF) .

Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
PIMENTEL (PT - CE), Relator da matéria, para
retificação da redação da Emenda Aglutinativa
n° 7 .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MANATO (PDT ES),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co
municação ao plenário de realização de sessão
extraordinária às 11 h ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG) .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DR. RIBAMAR
ALVES (PSB - MA), FERNANDO GABEIRA (PT
- RJ), CABO JÚLIO (PSB - MG), VIEIRA REIS
(PMDB - RJ), CARLOS ALBERTO LERÉIA
(PSDB -GO) ..

HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB 
RN. Pela ordem.) - Justificativa da ausência do
Deputado Nélio Dias ..

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
MIRIAM REID (PSB - RJ) ..

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

Aprovação da Emenda Aglutinativa n° 7 .

Declaração de prejudicialidade do Desta-
que para Votação em Separado n° 11 .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de preferência para votação
dos Destaques para Votação em Separado nOs 7,
8 e 12 ·..

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co
municação ao Plenário sobre acordo das Lide
ranças partidárias para votação do Destaque
para Votação em Separado n° 7 ..

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

37103

37103

37103

37104

37104

37105

37105

37105

37105

37106

37106

37106

37106

37112

37112

37112

37112
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Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ). 37113

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados POMPEO DE MATTOS (PDT - RS),
DR. HÉLIO (PDT - SP). 37113

Usaram da palavra pela ordem, os Srs.
Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL 
BA), ALDO REBELO (pedoB - SP), DA. HÉLIO
(PDT - SP), CELSO RUSSOMANNO (PP 
SP), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL- BA) ,
CELSO RUSSOMANNO (PP - SP), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA). 37114

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ PIMENTEL (PT-
CE). 37115

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento. 37115

Votação do Destaque nO 7. 37115

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WILSON SANTOS
(PSDB - MT). 37116

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA).............. 37116

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RODRIGO MAIA (PFL -
RJ) 37116

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA).... ....... .... ..... 37117

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ROBERTO
BRANT (PFL - MG), ONYX LORENZONI (PFL 
RS), MAURíCIO RANDS (PT - PE), NEIVA
MOREIRA (PDT - MA), WALTER FELDMAN
(PSDB - SP).......................................................... 37117

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da ROSE DE FREITAS (PSDB - ES).... ....... ......... 37122

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado POMPEO DE MATTOS
(PDT - RS). .. 37122

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
LEONARDO MATTOS (PV - MG), ENÉAS
(PRONA - SP), MANATO (PDT - ES),
ROBERTO FREIRE (PPS - PE), EDUARDO
CAMPOS (PSB - PE), BISPO RODRIGUES
(Bloco/PL - RJ), PEDRO HENRY (PP - MT),
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), JUTAHY
JUNIOR (PSDB - BA), EUNíCIO OLIVEIRA
(PMDB - CE), JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL

- DF), ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP), ALDO
REBELO (PCdoB - SP). 37123

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ONYX LORENZONI (PFL - RS). 37128

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DANIEL
ALMEIDA (PCdoB - BA), ONYX LORENZONI
(PFL- RS)............................................................. 37128

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados EDUARDO PAES
(PSDB - RJ), SARNEY FILHO (PV - MA),
SANDES JÚNIOR (PP - GO)................................ 37129

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CLAUDIO CAJADO (PFL - BA).................. ...... 37129

Usou da palavra pela ordem, para justifica-
tiva de voto, o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA (PT - RJ). 37129

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CHAVES (PTB -
PE)......................................................................... 37130

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOÃO MAGNO (PT - MG)................................ 37130

Usou da palavra pela ordem, para justifica-
tiva de voto, a Sra. Deputada PROFESSORA
RAQUEL TEIXEIRA (PSDB - GO). 37130

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ). 37130

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CHAVES (PTB -
PE)......................................................................... 37130

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL). 37130

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados SERAFIM VENZON (PSDB - SC),
ZÉ GERALDO (PT - PA), JOSÉ THOMAZ
NONÔ (PFL - AL), JAIR BOLSONARO (PTB
RJ), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL), ALDO
REBELO (PCdoB - SP), LOBBE NETO (PSDB
- SP), PAULO DELGADO (PT - MG), JOSÉ
THOMAZ NONÔ (PFL - AL), ANGELA
GUADAGNIN (PT - SP), EDUARDO PAES
(PSDB - RJ), NELSON PELLEGRINO (PT 
BA), COLOMBO (PT - PR), CARLOS
SAMPAIO (PSDB SP), VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG). 37131

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação. 37133

Manutenção do texto do Relator. 37133

Prejudicialidade dos Destaques nOs 8 e 12.. 37133

Convocação de sessão extraordinária para
as 3h. 37142
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VI - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Alexandre Marcus dos
Santos, João Roberto do Nascimento Nunes.... 37182

b) Nomeação: Daniel Uno Escobar, Veltz
da Costa Capone... 37182

COMISSÕES

4 - ATA DA COMISSÃO

a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior (Subcomissão Permanente de Ordena-

mento Territorial e Regiões Metropolitanas), 3a

Reunião (Ordinária), em 21-5 -03.......................... 37182

5 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Agricultura e Política
Rural, em 3 e 31 -7, de 2003................................. 37185

b) Comissão de Seguridade Social e
Família, em 1", 4 e 6 - 8, de 2003.......................... 37185

6-MESA
7 -lÍDERES E VICE-lÍDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES
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Ata da 131 a Sessão, em 6 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Pa.ulo Cunha, Presidente, Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente;

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRB.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 385 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PLlPSL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PLlPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLlPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 5

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL

WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 13

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDONIA

ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PUPSL
Total de Rondonia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 1

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
MAURíCIO RABELO PUPSL
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
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COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL/PSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
Total de Ceará: 15

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdeB
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
ENIVALDO RIBEIRO PP

INALDO LEITÃO PUPSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PL/PSL
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
MAURíCIO RANDS PT
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAULJUNGMANN PMDB
RENILDO CALHEIROS PCdeB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
DANIEL ALMEIDA PCdeB
EDSON DUARTE PV
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FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANOALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 28

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
CABO JÚLIO PSB
CARLOS MOTA PUPSL
CARLOS WILLlAN PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL

LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA S.PART.
PATRUS ANANIAS PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIllO PP
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PSB
ALMIR MOURA PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PSB
BISPO RODRIGUES PUPSL
CARLOS SANTANA PT
DA. HELENO PSDB
EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO CUNHA PP
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
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FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PL/PSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PSB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REtD PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PSB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL/PSL
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PLlPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DR. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PSB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS

JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL/PSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PSDB
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL/PSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 53

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PLlPSL
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7
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GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA 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
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
Totál de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

ANTÓNIO CARLOS BIFFI PT
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
OH. HOSINHA PT
ORA. CLAIR PT
GIACOBO PUPSL
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
TAKAYAMA PSB
Total de Paraná: 23

1m

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOUN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOSPT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ARY VANAZZI PT
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
YEDA CRUSIUS PSDB
Totál de Rio Grande do Sul: 23

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.



Brasília, 24 de julho de 2003.

Krause

111 - EXPEDIENTE

Aviso na 1190 -GP/TCU

Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e,

em atenção ao Oficio SGMJP na 1376/03, de 2/7/2003,
pelo qual é remetida solicitação de informações
formulada pela nobre Deputada Federal Vanessa
Grazziotin "quanto ás condições em que é possível
realizar aditivos, num mesmo contrato, fora dos
percentuais definidos pela Lei de Licitações",
encaminho cópia da Decisão na 215/1999-Plenário,
adotada por este Tribunal ao apreciar matéria análoga
objeto do processo na TC-930.039/1998-0, referente a
Consulta oriunda do Ministério do Meio Ambiente.

A propósito, como é do conhecimento de Vossa
Excelência, a resposta a consulta formulada por
autoridade competente a esta Cone de Contas tem
caráter normativo e constitui prejulgamento da tese,
mas não do fato ou caso concreto, consoante dispõe
o § 20 do art. 10 da Lei na 8.443, de 16-7-1992.

Respeitosamente, - Valmir Campelo, Presidente.

BRS Assigned Acession Number: 7217
Nome do Documento: DC-0215-18/99-P
Identificação: Decisão 215/1999 - Plenário
Grupo/Classe/Colegiado: Grupo 11 - CLASSE 111 
Plenário
Processo: 930.039/1998-0
Natureza: Consulta.
Entidade: Órgão de Origem: Ministério do Meio
Ambiente (ex-Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hidricos e da Amazônia Legal).
Interessados: Interessado Gustavo
Gonçalves Sobrinho, ex-Ministro.
Dados Materiais: DOU de 21/05/1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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11- LEITURA DA ATA 20 Revisor: Ministro Adhemar Paladini Ghisi

O SR. CLAUDIO CAJADO, servindo como 2° Ementa: Consulta formulada pelo Ministério do Meio
Secretário, procede à leitura da ata da sessão Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada. Legal. Possibilidade de alteração de contrato

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ administrativo em valor excedente ao limite
Passa-se à leitura do expediente. estabelecido na Lei 8.666/93, visando à utilização de

O SR. DR. HÉLIO, servindo como 10 Secretário, nova tecnologia na execução das obras. Caso
procede à leitura do seguinte concreto" Considerações levantadas pelo Ministério

Público junto ao TCU quanto à relevância da matéria
para o interesse público. Comunicação. Arquivamento.
- Alteração contratual. Considerações.
Relatório do Ministro Relator: Inteiro teor do Relatório,
Voto e Proposta de Decisão em~ida pelo Relator,
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo
(Ata na 10/99), bem como do Voto apresentado, nesta
data, pelo 1° Revisor, Ministro Adylson Motta, no
tocante ao processo na 930.039/1998-0, cuja votação
foi, novamente, suspensa, ante novo pedido de vista
dessa ferta formulado pelo Ministro Adhemar Paladini
Ghisi, de acordo com o artigo 56 do Regimento Interno.

Adoto como Relatário o Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral do Ministério Público junto a este
Tribunal, Dr. Lucas Rocha Furtado (fls. 11/17):

'Trata-se de Consulta formulada pelo ex-Ministro
de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazónia Legal, o excelentíssimo senhor Gustavo
Krause Gonçalves Sobrinho, acerca de alteração de
contrato administrativo que excede, em valor, os limites
legais preestabelecidos.

Apresenta o consuíente (f/.1), a título de
suposições, a existência de obra pública, para
construção de barragem, em adiantado estágio de
execução, em que se verificou a necessidade de
acréscimos nos quantitativos de obras e serviços, em
virtude da situação encontrada quando das
escavações da fundação.

Continuando sua exposição, argumenta que a
substituição do maciço de terra, originalmente previsto
no projeto básico e no contrato, por maciço em
concreto compactado a rolo - CCR, traria benefícios
econômicos e sociais à comunidade alcançada pela
obra (quase três milhões de pessoas), como: a
redução do prazo total de conclusão da barragem; a
possibilidade de estocar água à medida em que o
maciço CCR vai sendo elevado, antecipando a
acumulação de água na região em dois ou três anos; a
segurança no abastecimento de água para projetos
industriais, turísticos e de irrigação, em vias de
implantattão na região (fls. 1/2).

Acrescenta, ainda, que a tecnologia CCR quase
não era utilizada na construção de barragens no Brasil,
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à época da elaboração do projeto básico; que a conhecê-Ia, que responda ao consulente, quanto ao
utilização dessa tecnologia não comprometerá a primeiro quesito, que as alterações em contratos de
segurança da obra nem alterará as suas características, obras públicas envolvendo mudanças de projeto
pois que será mantido o volume original de acumulação básico,em face de nova tecnologia, exigem a
de água e serão preseNados todos os seus múltiplos realização de novo procedimento licitatório; quanto ao
usos, como a produção de pescado, o controle de segundo, que, nas alterações contratuais, devem ser
enchentes e o fornecimento de água para consumo obseNados os limites estabelecidos no art. 55, § 1°,
humano e industrial, bem como para irrigação. do Decreto-Lei n° 2.300/86 e no art. 65, § 2°, c/c o art.

Por fim, salienta que os acréscimos em obras e 121 da Lei 8666/93 (fI. 9).
serviços necessários para concluir a barragem, tanto Honra este parquet a oitiva solicitada mediante
mantendo o processo construtivo original (maciço de o r. despacho de V. Exa. à fI. 10.
terra) quanto modificando-o, utilizando-se a 111
tecnologia CCR, implicam a elevação do valor Tendo em vista a minudência do caso narrado
inicialmente contratado em patamar superior ao limite pelo consulente, é bem possível que a presente
legalmente permitido de 25%. Colocados os fatos, o consulta esteja ancorada em um caso concreto, de
consulente, salientando que o contrato mencionado é modo que seria justificável a incidência do art. 217 do
regido pelo Decreto-Lei n.O 2.300/86 (arts. 48, 1,55,1, Regimento Interno, como pretende a 6° SECEX.
a, e 55, § 4°), oferece as seguintes questões: Contudo, é de ver que, em regra, a consulta ao

'I) é lícito fazer aditamento ao contrato acima Tribunal, quanto a dúvidas suscitadas na aplicação de
citado, no sentido de alterar o tipo de tecnologia de dispositivos legais ou regulamentares, tem em vista a
construção do trecho central do maciço, na calha do solução de caso concreto, mesmo que não revelado no
rio, de barragem de terra para barragem de concreto texto. Afinal, é para isso - para a solução de casos
compactado a rolo, arrimado nos permissívos da

concretos - que seNem as normas. Entender de outro
legislação acima mencionada, com vistas à

modo seria admitir que este Tribunal estaria, no uso
otimização do objeto contratado, tendo em vista que dessa competência, prestando-se a solução de
as modificações· de projeto ou especificações não questões jurídicas meramente teóricas ou acadêmicas,
resultariam em transmudar o objeto licitado, que
continuaria sendo o mesmo, ou sela, construção de sem interesse imedi<õlto para a Administração.
açude com mesmo porte e capacidade, porém Se a presente consulta tivesse sido formulada de
executado com melhor tipo de tecnologia? outra maneira, sem detalhar o caso, mas apenas

11) as extensões contratuais ditadas por razões argüindo a possibilidade de extensões de contratos
de natureza 'qualitativa' - caso acima mencionado _ administrativos além dos limites legais preestabelecidos,
ainda que impliquem em acréscimos de quantidades, ou argüindo a submissão das alterações unilaterais dos
podem ser aditadas em contrato, mesmo estàndo contratos administrativos, em face de mudanças de
estas sujeitas aos limites do § 1° do art. 55 do projeto ou especificações, aos mencionados limites,
Decreto-Lei n° 2.300/a6, apesar do que preceitua o § nada se poderia opor a ela quanto à concretude. Se o
4° do mesmo diploma legal? (grifosdo original). Tribunal vier a rejettá-Ia, nada impediria o consulente de

Trazendo a colação entendimentos doutrinários repeti-Ia sem mencionar o caso concreto, retirando-lhe o
sobre o assunto, o consulente conclui asserindo que as óbice à admissibilidade. O que importa, a nosso ver,
extensões contratUais ditadas por razões de natureza nesse caso, é que a consulta versa indiscutivelmente
qualitativa, ainda que impliquem acréscimos em sobre questão jurídica em tese, da maior relevância para
quantidades de obras e seNiços, não estão sujeitas aos a Administração Pública. Aliás, são duas questões, como
limites estabelecidos no art. 55, § 1°, do Decreto-Lei n° explicitado no parágrafo precedente.
2.300/86 ou no .art. 65 da Lei n° 8.666/93. Com base nisso - de que se cuida também de

11 questão em tese relevante -, opinamos no sentido de
A Unidade Técnica, ressaltando a legitimidade que seja superada a incidência do art. 217 do

do então Ministro de Estado do MMA para formular Regimento Interno, para que seja conhecida a
consulta a este Tribunal (art. 216,11, do Regimento presente consulta.
Interno), opina no sentido de que dela não se IV
conheça porversar sobre caso concreto (art. 217 do Na hipótese de vir a ser acolhida essa opinião,
Regimento Interno) ou, caso o Tribunal decida cumpre-nos então agora percorrer o árido e
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tormentoso caminho que nos levará a compreender e de objeto, a permanência do vinculo e as condições
solver as aludidas questões jurídicas. preestabelecidas assujeitam-se a cambiáveis

Cabe esclarecer que os dispositivos legais imposições de interesse público, ressalvados os
objeto da interpretação que se irá conduzir são os interesses patrimoniais do contratante privado (Curso
ads. 58, inciso I, e 65, inciso I, e § 1° e 2° da Lei de Direito Administrativo, 1O.a 00, São Paulo: Malheiros,
8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, 1998, p. 401) (grifamos).
sucedâneos dos arts. 48, caput e inciso I, e 55, inciso Trazemos também à luz a lição de CARLOS ARI
I, e § 1° e 4° do Decreto-Lei 2.300/86. SUNDFELD sobre a matéria:

Isso, porque o art. 121 da Lei 8.666/93 'É perfeitamente natural ao contrato administrativo
prescreve a incidência dos § 1° e 2° do seu art. 65 aos a faculdade de o Estado introduzir alterações
contratos celebrados anteriormente à sua vigência. unilaterais. Trata-se de instrumentá-lo com os poderes
Embora a constitucionalidade desse dispositivo seja indispensáveis à persecução do interesse público. Caso
duvidosa, não cabe discuti-Ia nesta oportunidade. a administração ficasse totalmente vinculada pelo que

Desde já adiantamos que a adoção dos avençou, com o correlato direito de o particular exigir a
dispositivos do Decreto-lei, em vez dos da Lei, levaria integral observância do pacto, eventuais alterações do
ao mesmo resultado interpretativo. Como se trata de interesse público - decorrentes de fatos supervenientes
apreciação em abstrato de questão jurídica, ao contrato - não teriam como ser atendidas. Em suma,
evitaremos de fazer remissão ao caso suscitado na a possibilidade de o Poder Público modificar
consulta, até mesmo na resposta que iremos propor. unilateralmente o vinculo constituido é corolário da

Iniciamos o percurso, lembrando que a prioridade do interesse público em relação ao privado,
mutabilidade é da própria natureza do contrato bem assim de sua indisponibilidade' ('Contratos
administrativo, é imanente a ele. Pode-se dizer que, Administrativos - Acréscimos de obras e serviços -
faltando a prerrogativa, ou melhor, o dever-poder da Alteração'. Revista Trimestral de Direito Público nO 2,
Administração para instabilizar o vínculo, mediante São Paulo:Malheiros, p. 152).
alteração ou rescisão unilateral, não existe contrato O interesse público primário - às vezes distinto
administrativo. do interesse da Administração, que é o interesse

Bom de ver que tal prerrogativa não decorre de público secundário - é não só o fundamento da
uma condição de superioridade própria da mutabilidade nos contratos administrativos, como
Administração em relação ao contratado, mas senão também o seu real limite, como se vera.
de sua condição de curadora dos interesses públicos V
primários, também denominados interesses coletivos Enfrentemos, inicialmente, a questão colocada
primários. sobre a possibilidade de aditamento de contrato

É a supremacia do interesse público e a administrativo, imposto unilateralmente pela
indisponibilidade deles que fundamenta a existência Administração, que supere, em valor, os limites
do contrato administrativo e do seu traço distintivo: a estabelecidos no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.
mutabilidade. Neste ponto, cumpre distinguir as alterações

É o que se dessume do ad. 58, I, da Lei de contratuais quantitativas das qualitativas.
Licitações e Contratos, in verbis: Considerando que o objeto do contrato

'Art. 58 O regime jurídico dos contratos distingue-se em natureza e dimensão, tem-se a
administrativos instituído por esta Lei confere à natureza sempre intangível, tanto nas alterações
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: quantitativas quanto nas qualitativas.

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor Não se pode transformar a aquisição de
adequação às finalidades de interesse público, bicicletas em compra de aviões, ou a prestação de
respeitados os direitos do contratado'. serviços de marcenaria em serralheria. Contudo, nas

Esse entendimento sobre a sua mutabilidade e o modificações quantitativas, a dimensão do objeto
seu fundamento - a realização do interesse público pode ser modificada dentro dos limites previstos no §
primário - pode ser confirmado observando-se o 10 do art. 65 da Lei 8.666/93, isto é, pode ser
próprio conceito de contrato administrativo. Celso adquirida uma quantidade de bicicletas maior do que
Antônio Bandeira de Mello define-o como 'um tipo de o originalmente previsto, desde que o acréscimo, em
avença travada entre a Administração e terceiros na valor, não ultrapasse 25% do valor inicial atualizado
qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo do contrato.

--------_.---------------------_..-,---------_.-.'.--,---_.-,----- ._----'---','---- --- --- --_._._--_._._------".'..~--
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As alterações qualitativas, por sua vez, vontade, podendo rejeitar acréscimos ou supressões
decorrem de modificações necessanas ou indesejáveis, dentro das fronteiras legais.
convenientes nas quantidades de obras ou serviços Nas alterações unilaterais quantitativas,
sem, entretanto, implicarem mudanças no objeto previstas no art. 65, 1, b, da Lei 8.666/93, a referência
contratual, seja em natureza ou dimensão. aos limites é expressa, uma vez que os contratos

Convém distinguir dimensão do objeto de quan- podem ser alterados unilateralmente 'quando
tidade de obras ou serviços necessários à realização necessária a modificação do valor contratual em
do objeto. Servimo-nos dos ensinamentos de EROS decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
ROBERTO GRAU, verbis: de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei'.

'(a) contrata-se a pavimentação de 100km de Estão eles previstos no § 10 dó referido artigo.
rodovia; se a Administração estender a pavimentação Assim, em relação às alterações unilaterais
por mais 1Okm, estará acrescendo, quantitativamente, o quantitativas (art. 65, I, b), não se tem dúvida sobre a
seu objeto - a dimensão do objeto foi alterada; (b) incidência dos Iimiteslegáis. Nas alterações
previa-se, para a realização do objeto, a execução de unilaterais qualitativas,consubstanciadas no art. 65,
serviços de terraplanagem de 1000m3; se I, a, da aludida Lei, não há referência expressa a
circunstâncias supervenientes importarem que se esses limites, pois os contratos podem ser alterados
tenha de executar .serviços de terraplanagem de 'quando .houver modificação do. projeto ou das
1200m3, estará sendo acrescida a quantidade de especificações,·para melhor adequação técnica aos
obras, sem que, contudo, se esteja a alterar a dimensão seus objetivos'.
do objeto - a execução de mais 200m3 de serviços de Nas opiniões de eminentes doutrinadores,
terraplanagem viabiliza a execução do objeto algumas até colacionadas no texto da presente
originalmente contratado'. (Licitação e. Contrato consulta, como Caio Tácito, Marçal Justen Filho e
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 29). Antonio Marcelo da Silva, .não se. aplicam às

Quase sempre, as alterações qualitativas são alterações qualitativas unilaterais os limites previstos
necessárias e imprescindíveis à re~lização do objeto e, no§ 1°do art. 65 da Lei, porque a mencionada alínea
conseqüentemente,. à realização do interesse público a não lhes fatreferência.
primário, pois que este se confunde com aquele. Pedimos vênia por não nos filiarmos a esse

As a1téraçõesqualitativas podem derivar tanto de pensamento.
modificações .de projeto ou de especificação do objeto Nesse ponto, preferimos a orientação de Hely
quanto da necessidade deacréscimo ousupressão de Lopes Meirelles, Jesse Torres Pereira, Toshio Mukai-
obras, serviços ou materiais, decorrentes de situações como faz referência Justen Filho no seu parecer
de rato VislUmbradas ap0s ac()tltr<:itação. publicado no Informativo de·Licitação e Contratos n°

Conquanto não se modifique o objeto contratual, 42, agosto/97, p. 611 -, bem como a de Carlos Ari
em nature~a. ou dimensão, é de. ressaltar que a Sundfeld, in verbis:
irnplementaçãode alteraçõesquaJitEitivas requerem, 2.1. Modificação unilateral
em regra,. mudanças no valor original do contrato. Genericamente previsto no art. 58-1, está
Enfrentemos a questão então colocadR condicionado por seu objetivo: a melhor adequação

Deinício,é dê verque fere n~o só o Direito como às finalidades. de interesse público'. Pode decorrer da
também o senSO comum a hipqtese de alterações modificação do projeto ou das especificações para,
contratuais ilimitadas no â.mbito administrativo, segundo o art 65-1, 'melhor adequação técnica aos
sobretudo ás Unilaterais. seus objetivos. Essa alteração encontra, contudo,

Oslimite~généricos importam o respeito ao barreiras e condicionantes. De um lado, nos direitos
direito dos contratados e a inferdição da fraude à do contratado, a quem se assegura a intangibilidade
licitação. do equilíbrio econômico-financeiro e da natureza do

O respeito ao contratado - explicitamente exigido objeto do contrato, além de um limite máximo de valor
no art. 58, I, da Lei 8.666/93 - consubstancia-se na para os acréscimos esupressões (art. 65, I)(Licitação
mantença . do.. equilíbrio econômico-financeiro do e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros,
contraJo, na intangibilidade do objeto e, nas alterações 1994, pp. 227/228) (grifamos).
unilaterais, na imposição objetiva de limite máximo aos Mesmo que se entenda que não se possa extrair
acrésçimos e supressões. Evidente que, nas diretamente do art. 65, I, a, essa ilação, em virtude da
alterações consensuais, o contratado manifesta sua não-referência aos limites maximos de acréscimo e

11
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supressão de valor, a inexistência desses limites não
se coaduna com o Direito, pois pode ser deduzida a
partir do art. 58, I, da Lei de Licitações e Contratos,
anelado pelo principio da proporcionalidade, em
virtude da observância aos direitos do contratado.

A utilização da proporção adequada nos atos da
Administração é condição de legalidade deles. O
atendimento ao interesse público não deve ser esteio
a sacrifícios desnecessários do interesse privado. É o
que reza o principio da proporcionalidade, que proibe
os excessos da Administração.

Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece: as
competências administrativas só podem ser
validamente exercidas na extensão e intensidade
proporcionais ao que seja realmente demandado
para cumprimento da finalidade de interesse público
a que estão atreladas' (ob. cit., p. 67).

A hipótese de supressão ilimitada no valor
contratual é que nos leva a compreender melhor os
excessos que podem advir da inexistência dessas
barreiras.

Imagine-se, corno exemplo, a disponibilidade de
nova tecnologia que pudesse reduzir os custos de
determinada obra em 80%. Seria possível à
Administração impor ao contratado, unilateralmente, a
obrigação de ele adotá-Ia na execução da obra,
reduzindo o valor inicial do contrato na mesma
proporção, sem considerar a manifestação de sua
vontade ou recusa?

Evidente que se trata de uma supressão de
valor contratual desarrazoada. Mas o que seria
razoável? 70%/? 60%? 50% .... 25%. A fixação desse
limite, pensamos, inclui-se na discricionariedade do
legislador.

Cumpre, aqui, esclarecer que, a fim de não
submeter o contratado a alteração contratual
unilateral que não seja razoável ou proporcional, a
opção que restaria à Administração seria a de
rescindir unilateralmente o contrato, nos termos do
art. 78, XII, da Lei n° 8.666/93, e proceder a nova
licitação e contratar o novo objeto. Referidos limites,
em nossa opinião, têm de ser claros, objetivos e
preestabelecidos em lei, pois é a partir deles que o
possível contratado dimensiona os riscos que deve
suportar, na hipótese de uma alteração unilateral
imposta pela Administração.

Acreditamos até que poucos contratariam com
a Administração se não houvesse limites objetivos,
claros e fixados em lei a esse poder de alteração
unilateral a ela concedido.

Chamamos mais uma vez a esclarecedora
orientação de Carlos Ari Sundfeld:

Ao contratar com a Administração, a empresa
privada já sabe que, até cedo limite, pode ser
constrangida a realizar quantidade de prestações
superior à inicialmente estipulada. Quando participa
de licitação e, especialmente, quando trava um
contrato, deve se preparar para tal eventualidade'
(Contratos Administrativos - Acréscimos de obras e
serviços - Alteração', p. 153).

Por isso, alinhamo-nos à tese de que as
alterações unilaterais qualitativas estão sujeitas aos
mesmos limites escolhidos pelo legislador para as
alterações unilaterais quantitativas, previstos no art.
65, § 1°, da Lei 8.666/93, não obstante a falta de
referência a eles no art. 65, I, a.

Fundamentamo-nos na necessidade de previsão
de limites objetivos e claros em Lei, no principio da
proporcionalidade e no respeito aos direitos do
contratado, prescrito no art. 58, I, da Lei 8.666/93.
Note-se que a supressão, por parte da Administração,
de obras, serviços ou compras, que excedam os limites
prescritos no art. 65, § 1°, e também causa de rescisão
do contrato, por inexecução pela Administração,
conforme prevê o art. 78, XIII, da Lei 8.666/93. O que
reforça a nossa tese, de observância a esses limites
nas alterações unilaterais, sejam quantitativas ou
qualitativas.

Embora nossa exemplificação tenha-se
baseado na hipótese de supressão de serviços,
porque é mais evidente a onerosidade ao contratado,
cabe ressaltar que a não-imposição de barreiras aos
acréscimos unilaterais pode também ser fonte de
ônus desnecessário ao contratado. ve5am-se as
palavras de CARLOS ARI SUNDFELD sobre o
assunto, in verbis:

'Se a Administração pudesse impor ao particular
a ampliação desmesurada de suas obrigações,
mesmo com a garantia de incremento da
remuneração, poderia, em muitos casos, inviabilizar o
cumprimento do contrato. E que, de um lado, a
empresa pode não ter capacidade operacional para
atender ao aumento de suas obrigações; de outro, a
realização das prestações acrescidas, pelo mesmo
preço unitário previsto no contrato, pode resultar
excessivamente onerosa' ('Contratos Administrativos
- Acréscimos de obras e serviços - Alteração', p. 153).

VI
Isso não significa, entretanto, que, na realização

do interesse público, a Administração não possa, em
caráter excepcional, ultrapassar referidos limites.
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Em nossa opinião, poderia fazê-lo, em situações Antônio Carlos Cintra do Amaral (ob. cit., pp.
excepcionalíssimas, nahipótesedealteraçõesqualitati- 128/129), pode ser um 'fato da natureza quanto
vas, revisando, não unilateralmente, mas consensual- outro', desde que extrínsecos à relação contratual,
mente, as obrigações e o valor do contrato. Novamente pode ser, ainda, o 'domínio de nova tecnologia mais
nos socorremos das lições de Celso Antônio Bandeira avançada' ou a 'disponibilidade de equipamentos
de Mello, in verbis: tecnicaml:lnte mais aperfeiçoados'. Além de bilaterais

'Embora a lei não o diga, entendemos que, por e qualitativas, sustentamos que tais alterações sejam
mútuo acordo, caberia ainda, modificação efetuada excepcionalíssimas, no sentido de que sejam
acima dos limites previstos no § 1° do art. 65, se ocorrer realizadas quando a outra alternativa - a rescisão do
verdadeira e induvidosamente alguma situação contrato, seguida de nova licitação e contratação -
anâmala, excepcionalissima. ou então perante as significar sacrifício insuportável do interesse coletivo
chamadas 'sujeições imprevistas; isto é: quando primário a ser atendido peJa obra ou serviço. Caso
dificuldades naturais insuspeitadas se antepõem à contrário, poder-se-ia estar abrindo precedente para,
realização da obra ou serviço, exigindo tal acréscimo' de modo astucioso, contornar-se a exigência
(ob. cit, p. 407). constitucional do procedimento Iicitatário e a

Tais alterações devem ser efetuadas por acordo obediência ao principio da isonomia.
mútuo - bilaterais -, pois dessa maneira evita-se a Ora, se o interesse coletivo primário exigir a
excessiva onerosidade nas obrigações do contratado, revisão contratual, esta deve ser implementada pela
vez que o novo pacto passa a depender da Administração, porque aquele é seu objetivo,
manifestação de sua vontade. ademais indisponíveL

Além de consensuais, sustentamos que tais Sabe-se que a rescisão contratual, por interesse
alterações devem ser necessariamente qualitativas. público, com vistas a nova. licitação e contratação, a
Estas, diferentemente das quantitativas - que não que já se fez referência, traz uma série de
configuram embaraços à execução do objeto como conseqüências: a indenização de prejuízos causados
inicialmente avançado -, ou são imprescindiveis ou ao ex-contratado, como, por exemplo, os custos com
viabilizam a realílação do objeto. a dispensa dos empregados especificos para aquela

Sem a implementação das modificações obra; o pagamento ao ex-contratado do custo da
qualitativas não há objeto e, por conseguinte, não há desmobilização; os pagamentos devidos pela
a satisfação do interesse público primário que execução do contrato anterior até a data da rescisão;
determinou a celebração do contrato. Relembrando o a diluição da. responsabilidade pela execução da
exemplo de alterações qualitativas que aduzimos, obra; e a paralisação da obrapor tempo relativamente
verifica-se que, sem o acréscimo dos serviços de longo - até a conc.lusão do novo processo de
terraplanagem, não seria possivel a realização dos contratação e a mobilização do novo contratado-,
100km de pavimentação. atrasando o atendimento dacoletividade beneficiada.

Distinta é a situação, quando a modificação Somente quando tais conseqüências forem
contratualvísa a aumentar a extensão da via de 100 gravissimas ao interesse coletivo primário é que se
para 150km - alteração quantitativa. Nesse caso, a justificariaa revisão contratual, qualitativa e consensual,
não-alteração do contrato não impede a realização do que importe em superação dos limites
interesse público que determinou a sua celebração, econômico-fina.nceiros previstos nos § 1° e 2° da Lei
pelo menos parcialmente, uma. vez que não configura 8.666/93. Ressalve-se somente. a hipótese de
óbice à execução dos 100km da via, inicialmente supressões contratuais quantitativas, além dos limites
contratados. referidos, em que sel:lxige apenas a consensualidade,

Alterações qualitativas são também aquelas nos termos do inciso 11, do §2°, do art. 65, da Lei
decorrentes. de modificações de projeto ou de 8.666/93, incluido pela Lei 9.648/98.
especifica9qes, para melhor adequação técnica aos VII
objetivos da Administr~ção (art. 65, I, a). Objetivo da Isso posto, com base no art. 1°, § 2°, da Lei
Administração é a satisfação do interesse público. 8.443/92, e no ad. 216 do Regimento Interno,

A modificação do projeto ou especificação pode sugerimos que este Tribunal conheça da presente
ser necessária independentemente de o fato consulta, para responder ao consulente que:
motivador ser superveniente ou de conhecimento a) tanto as alterações contratuais unilaterais
superveniente. Tal fato, comungando a opinião de quantitativas - que modificam a dimensão do objeto-
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quanto as unilaterais qualitativas - que mantém
intangível o objeto, em natureza e em dimensão, estão
sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1° e 2° da
Lei 8.666/93, em face do respeito aos direitos do
contratado, prescrito no art. 58, 1, da mesma Lei, do
principio da proporcionalidade e da necessidade de
esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei;

b) é permitido à Administração ultrapassar os
aludidos limites, na hipótese de alterações contratuais
consensuais, qualitativas e excepcionalissimas, no
sentido de que só seriam aceitáveis quando, no caso
específico, a outra alternativa - a rescisão do contrato
por interesse público, seguida de nova licitação e
contratação - significar sacrifício insuportável ao
Interesse coletivo primário a ser atendido, pela obra ou
serviço; ou seja, a revisão contratual qualitativa e
consensual, que ultrapasse os limites preestabelecidos
no art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93, somente seria
justificável, no caso concreto, quando as
conseqüências da outra alternativa - a rescisão
contratual, seguida de nova licitação e contratação 
forem gravíssimas ao interesse público primário." 2.É o
relatório.

Voto do Ministro Relator
Consoante assinala a instrução a cargo da 6/9

SECEX (fls. 6/9), o Aviso ministerial às fls. 1/5 contém
diversos elementos, a seguir transcritos, reveladores
de que a presente Consulta versa sobre caso
concreto:

a) que se trata de uma barragem de terra que
está sendo construída sem o desvio do leito do rio,
onde a construção do maciço de terra na calha central
dc rio somente poderá ser feita nos períodos de
estiagem obrigando, em vista disso, que o ritmo de
construção das obras fique diretamente relacionado
ao ciclo hidrológico da área, cuja conseqüência é a
suspensão das referidas obras em terra, durante
vários meses do ano;

b) que a mencionada obra se encontra em
adiantado estágio de execução, mas exige um
aditamento ao contrato por alteração dos quantitativos
de serviços, em razão da constatação de fatos
supervenientes verificados quando das escavaçães na
fundação da barragem;

c) que uma mudança no processo construtivo
na calha central do rio, previsto no projeto inicial como
sendo um maciço de terra, para um maciço de
Concreto Compactado a Rolo (CCR) apresentaria,
dentre outras, as vantagens abaixo relacionadas:

i) (...) acrescente-se que, a época da elaboração
do Projeto Básico da barragem, concebido em maci-

ço de terra, a técnica construtiva de concreto compac
tado a rolo era pouco ou quase não utilizada em obras
de barragem no Brasil;

ii) a possibilidade de estocar água, à medida em
que o maciço de CCR vai sendo elevado, o que não
ocorreria no caso do processo construtivo ser
mantido de acordo com o projeto original, ou seja,
barragem de terra. (...) Assim, podem ser destacadas,
entre as vantagens econômicas e sociais, a da
antecipação de 2 ou 3 anos de acumulação de água
na região, a garantia de abastecimento de água para
uma população de quase 3 milhões de pessoas, e a
segurança do abastecimento de água para grandes
projetos industriais, de irrigação e turismo, em vias de
implantação na área de abrangência do atendimento
previsto para a barragem;

iii) (..•)
d) que os acréscimos tidos como necessários e

essenciais para complementar a obra em questão,
mantido o processo construtivo do projeto original ou
por outro lado modificando-se a tecnologia
construtiva para CCR, induzirão elevação dos custos
em patamar superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do contrato, e que não será
conveniente tentar resolver o problema mediante uma
nova licitação, devido às incertezas próprias dos
eventos de licitação. 2. Isto posto, e considerando que
a obra supracitada é objeto de contrato regido pelo
Decreto-Lei n° 2.300/86 {n.)".

2. Nestas condições, com a devida vênia da
douta Procuradoria, estou de acordo com a
conclusão da Unidade Técnica, tendo em vista o
disposto no art. 217 do Regimento Interno, segundo o
qual "o Relator ou o Tribunal não conhecerá de
Consulta" que "verse sobre caso concreto, devendo o
processo ser arquivado após comunicação ao
consulente".

3. Essa, aliás, é a jurisprudência predominante
deste Tribunal, haja vista as seguintes decisões
plenárias, entre outras: Decisão n 796/96 - IN Ata n
50/96; Decisão n 331/98 - in Ata n. 20/98; Decisão n
47/96 - in Ata n 06/96; Decisão n 95/93 - in Ata n
11/93; Decisão n. 91/95 - in Ata n. 09/95.

Rejeitada a preliminar de que a Consulta versa
sobre caso concreto, vencido que foi este Relator, voto
por que se conheça da Consulta para respondê-Ia nos
termos propostos pelo Ministério Público.

Assunto: 111- Consulta
Ministro Relator: José Antonio B. de Macedo

Representante do Ministério Público: Lucas Rocha
Furtado Unidade Técnica 6a SECEX
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Quorum
1 Ministros presentes na sessão de 24/03/1999:

Iram Saraiva (Presidente), Marcos ViniciosRodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo,
Adylson Motta e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

2 Ministros presentes na sessão de 14/04/1999:
Iram Saraiva (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi
(Revisor), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Homero
Santos, Humberto GUimarães Souto, Bento José
Bugafin, Valmir Campelo, Adylson Motta (Revisor) e
Walton Alencar Rodrigues.

3 Ministros presentes nesta sessão: Iram Saraiva
(Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Revisor), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Homero Santos, Humberto
Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Adylson Motta
(Revisor), . Walton Alencar Rodrigues e o
Ministro"Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

4 Mihistro que não votou: Homero Santos (art.
57, parágrafo único, do Regimento Interno).

Ministro Revisor Adylson Motta

Relat6rioe Voto do Ministro Revisor
Pross~guimentode Votação Suspensa em Face

de Pedido de Vista Inteiros teores do Relatório e Voto
emitido pelo Relator, Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo, na Sessão de 24.03.1999 (Ata n°
10/1999), do. Voto. do .1<1 Revisor, Ministro Adylson
Motta, na Sessão de 14.04.1999 (Ata nO 14/1999) e
do Voto .2° Revisor, Ministro. ~dejar Paladino Gisé
proferido nesta. Sessão, e, ainda, da Decisão no
215/99,·aptovãda, por unanimidade, uma vez que o
Relator, Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
Macedo que sé encontra de férias, aderira à proposta
apresentada pelo .1° Revisor; referente à Consulta
formulada pelo ex-Ministro de Estado do Meio
Ambient€l' dos Recursos. Hídricos e. da Amazônia
Legal, sobre a possibiligade de alteração de contrato
administrativo em •valor que excederia os limites
estabelecidos na Lei nO. 8.666/93 (Perco. N° 930.039
1998-0).

Voto Revisor
Como consignado no bem lançado Relatório, os

presentes autos tratam de consulta do então Ministro de
Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, Dr. Gustavo Krauser Gonçalves
Sobrinho, a respeito da viabilidade de enquadramento
da m6dificação.do método construtivo como alteração
qualitativa, prevista no art. 65, inciso I, alínea "aty da Lei
n° 8.666/93, e de sua sujeição aos limites prescritos no
§ 1° do mesmo artigo.

Iffi[

Para a formulação das questões que submete à
apreciação desta Corte, embora não faça referência a
nomes e lugares, aquela autoridade faz minucioso
relato da execução de um contrato firmado sob a égide
do Decreto-lei n° 2.300/86, cujo objeto é a construção
de uma barragem. Segundo o consignado, a obra
encontra-se em adiantado estado de execução, mas,
em razão de fatos supervenientes, precisa de
acréscimos que ultrapassam o limite de 25% do valor
inicial do contrato. A adoção de um novo método
construtivo, embora não contribuísse para a redução
dos referidos acréscimos ao limite .legal, traria como
vantagens a diminuição do pra:o de conclusão da obra
e o inicio antecipado da acumulação de água na
barragem, sem qualquer comprometimento técnico ou
de segurança.

Ao final, submete a este Tribunal as questões
Sintetizadas a seguir:

á) pode-se fazer aditamento ao contrato inicial
para se alterar o método construtivo, sem alteração
do seu objeto?

b) tal aditamento, ainda que acarrete aumento ou
supressão na obra, está sujeito aos limites estabelecidos
no art. 55, § 1° , do Decreto-lei n° 2.300/86?

O ilustre representante do Ministério Público junto
a esta Corte, com seu costumeiro brilhantismo, enfrenta
corajosamente essas questões tormentosas, resultan
do valiosa contribuição para seu deslinde. Consideran
do a ressalva do art. 121 da Lein° 8.666/93, que deter
mina a aplicação de regras vigentes de alteração con
tratual aos contratos firmados sob. o abrigo db Decre
to-lei n° 2.300/86, primeiramente entende, com toda ra
zão, que o resultado da tarefa de interpretação das nor
mas atualmente aplicáveis não perde sua validade pelo
fato de o contrato hipotético sub examine ter sido assi
nado com·arrimo na pretérita lei de licitações.

Entende que a mutabilidade é da própria natureza
do contrato administrativo, cujo fundamento é a supre
macia do interesse público e sua indisponibilidade. No
entanto, as alterações contratuais ilimitadas ferem o
senso comum e oDireito, pois os limites legais são a ga
rantia do respeito dos princípios da manutenção do
equilfbrio econômico-finahceiro do contrato e da obriga
toriedade de licitação. Constata que a referência legal
aos limites é expressa quanto às alterações quantitati
vas (art. 65, inciso I, a/ínea"b"), mas que, ao tratar das
alterações qualitativas, a lei é omissa. Não obstante, de
fende que tais limites podem ser deduzidos a partir da
ressalva aos direitos dos contratados feita pelo art. 58,
inciso I, in fine, em conjunto com o princípio da proporci-
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onalidade do atos da Administração. No que concerne à
segunda questão, adota o posicionamento de que a
Administração, na realização do interesse público, pode
excepcionalmente ultrapassar esses limites em comum
acordo com o contratado, desde que tais alterações se

jam qualitativas, ou seja, imprescindíveis ou viabilizado
ras da realização do objeto. Isto se dá porque sem a im
plementação das alterações qualitativas não há satisfa
ção do interesse público que determinou a celebração
do contrato. Ressalta, no entanto, que tais alterações
devem ser excepcionalíssimas e só devem ser adota
das quando a rescisão do contrato e suas repercussões
financeiras, seguida de nova licitação e contratação,
significar sacrifício insuportável do interesse coletivo
primário a ser atendido, pois, do contrário, poder-se-ia
configurar fuga da exigência constitucional do procedi
mento licitatório e da obediência ao princípio da isono
mia.

Em face das razões sumariadas nos parágra
fos anteriores, com o acolhimento do eminente Mi
nistro-Relator, propõe responder à autoridade con
sulente que:

"a) tanto em alterações contratuais unilaterais
quantitativas que modificam a dimensão do objeto -,

quanto as - unilaterais qualitativas - que mantém intan

gível o objeto, em natureza e em dimensão -, estão su

jeitas aos limites preestabelecidos nos § § 10 e 20 do art .
65 da lei 8.666/93, em face do respeito aos direitos do
contratado, prescrito no art. 57, I, da mesma Lei, do
princípio da proporcionalidade e da necessidade de es
ses limites serem obrigatoriamente fixados em lei;

b) é permitido à Administração ultrapassar os
aludidos limites, na hipótese de alterações contratua
is consensuais, qualitativas e excepcionalissímas, no
sentido de que só seriam aceitáveis quando, no caso
específico, a outra alternativa - a rescisão do contrato
por interesse público, seguida de nova licitação e con
tratação - significar sacrifício insuportável ao interesse
coletivo a ser atendido, pela obra ou serviço; ou seja, a
revisão contratual qualitativa e consensual, que ultra

passe os limite preestabelecidos no art. 65, § 10
, da Lei

8.666/93, somente seria justificável, no caso concreto,
quando as conseqüências da outra alternativa - a resci
são contratual, seguida de nova licitação e contratação
- forem gravíssimas ao interesse público primário".

11

Como afirma o Professor Adilson Abreu Dallari,
a doutrina é pacifica em afirmar que o contrato admi
nistrativo tem como característica identificadora a ins
tabilidade do vinculo, cuja permanência e condições
se subordinam às variáveis imposições do interesse
público, sem prejuízo da salvaguarda dos interesses
patrimoniais privados do contratado. O autor, arriman
do-se na lição do célebre administrativista Celso Antó
nio Bandeira de Mello, distingue-o com maestria dos
contratos privados em uma frase que considero lapi
dar: "a imutabilidade das cláusulas do contrato privado
converte··se, no âmbito administrativo, em imutabilida
de do fim" (1)

Tal fim público consubstancia-se na consecução
do objeto da avença, cuja conceituação considero ser
o verdadeiro ponto de partida para a elucidação das
questõe~ respondidas com grande habilidade pelo
digno representante do Ministério Público junto a esta
Corte.

Na lição de Marçal Justen Filho, "O objeto do
contrato é o seu núcleo. Consiste nas pretensões que
as partes se obrigam a realizar. O objeto imediato do
contrato administrativo é a conduta humana (consis
tente em um dar, fazer ou não fazer). O objeto mediato
do contrato administrativo é o bem jurídico sobre o
qual versa a prestação de dar, fazer ou não fazer"(2)

Pode-se asseverar, com base nos doutrinadores,
que o objeto mediato possuí como elementos a natureza,
imutávelpor força dos princípios da obrigatoriedade de li
citação e da isonomia que regem as licitações, e a dimen
são, que pode ser passível de atteração para o atendi
mento do interesse público primário, ressalvados os direi
tos dos contratados (3) Esta peculiaridade, a meu ver, de
termina as características das alterações quantitativas e
qualitativas.

Permitindo-me não me alongar demasiadamen
te em definições já exaustivamente explanadas, pos
so afirmar que as alterações qualitativas decorrem de
modificações necessárias ou convenientes nas quan
tidades de obras e serviços, consistentes na obriga
ção de fazer contraída pelo contratado (objeto imedia
to), sem, no entanto, implicarem mudanças na nature
za e dimensão do objeto mediato (exempli gratia, a
construção visada).

(1) Dallari, Adilson Abreu, Limites à Alterabilidade do Contrato de
Obra Pública, in BLC, V. 9, N° 10, p. 465.
(2) Justen Filho, Marçal, Comentários à Lei de Licitações e Con
tratos Administrativos, Aide Editora, 46 edição, Rio de Janeiro,
1996, P. 349.
(3) Sundfeld, Carlos Ari, Contratos Administrativos - Acréscimo
de Obras e Serviços - Alteração, in RTDP, p. 156.
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Baseando-se no mestre venezuelano Alan Ran

dolph Brewer-Carias, Dallari afirma que as atterações
qualitativas "comportam uma subdivisão em obras ex
tras, complementares ou novas. São obras extras aque
las compreendidas nos planos e especificações, mas
não computadas no orçamento. São obras complemen

tares as que não figuram nem nos planos, nem nos orça
mentos, mas cuja execução é essencial para o perfeito
funcionamento da obra. São obras novas as modifica

ções ordenadas pelo contratante" (4)

As atteraçães qualitativas, portanto, visam apenas à
consecução ótima do objeto mediato, que se mantém inal
terado em sua natureza e dimensão, por meio do aumento
ou supressão do objeto imediato, utilizando-se de obras ex
tras, complementares ou novas em relação às já contrata
das, e também requerem, via de regra, mudanças no valor

original do contrato. Por sua vez, as atterações quantitativas
visam à modificação na dimensão do objeto mediato igual
mente por meio do aumento e supressão do objeto imedia
to e acarretam invariavelmente abalos na equação econô

mico"financeira do vínculo contratual.

A leitura do art. 65, § 1°, leva-nos a constatar que,

não obstante aparentemente referir-se somente às alte
rações quantitativas, esse dfspositivo utiliza-se do termo

"obras" que, consoante se depreende do art. 6° , inciso I,
enquadra-se com perfeição no conceito de objeto imedi
ato (toda "construção", ou seja, ação de construir; "refor

ma", ação de reformar etc.). Ademais, tal preceptivo utili
za-se do valor do contrato e não da prestação correspon

dente (objeto imediato) como parâmetro sobre o qual in
cidirá os percentuais-limite de 25% e 50%. A vista das ra
zões apresentadas no Parecere dofato de que as altera
ções qualitativas também implicam aumentos e supres
sões de obras e seNiços para a consecução do objeto

mediato, originadas pela "modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos" (art. 65, inciso I, alínea "8"), perfilho o po
sicionamento de que nenhum óbice se apresenta à apli

cação da referida norma às alterações qualtlativas. (5)

Essas, por abranger apenas o objeto imediato,
mantidas a natureza e dimensão do objeto mediato,
quase sempre significarão um aumento ou supressão
em obras e seNiços que tornam possível a obtenção
do objeto rhediato, corn os conseqüentes reflexos fi
nanceiros no contrato. Logo, repito, não vejo nenhum
empecilho em se estender a esses casos a obseNân
cia dos limites prescritos no art. 65, § 1° , da Lei de Lí-

citações e acolho o entendimento do douto represen

tante do Ministério Público.

111

No que concerne à segunda questão colocada

pela autoridade, sobre se as alterações qualitativas es

tão sujeitas aos limites estabelecidos na lei de licitações

, deve-seprimeiramente afirmar que a lei vigente, ao su

primir a anterior possibilidade de as alterações quantita

tivas ultrapassassem os limites de 25 e 50%, demostrou

claramente sua intenção de coibir as práticas abusivas

até então efetivadas com base no Decreto-lei n°
2.300/86. Embora não digam respeito diretamente às
alterações qualitativas, visto que o novo e atual trata

mento a elas reseNado pela lei vigente possui caracte

rísticas e finalidades próprias (6) entendo que é um cla

ro sinal de que o aditamento de alterações qualitativas
ao objeto fora dos limites legais deve ser considerado

sob o ângulo da estrita excepcionalidade, com a fixação
necessária de limites implícitos e explícitos à atividade
discricionária dela decorrente.

A esse respeito, ressalta dos autos a peculiarida

de da questão posta pelo Consulente, que consiste no

fato de que a hipotética alteração qualitativa, embora

não contribuísse para a redução dos referidos acrésci

mos ao limite legal, traria como vantagens a diminuição

do prazo de conclusão da obra e o início antecipado da

acumulação de água na barragem. Entendo que esta

particularidade, por si só, não tem o condão de justificar

a superação dos limites legais de atteração contratual.

Vivemos em um país com enormes carências crônicas

de toda ordem, com emergências e urgências constan

tes na alocação de recursos públicos em várias áreas

prioritárias como saúde, educação e segurança, e nes

sas ctrcunstâncias é muito temerário afirmar com segu

rança se a satisfação do interesse público primário se

dá pelo satisfação incontinénti de necessidades especí

ficas de um grupo social determinado ou se pela busca

do melhor preço pela Administração por meio de nova li

citação, dando maior poder de compra aos parcos re

cursos públicos e possibilitando a satisfação desta e de

outras carências tão prementes quanto a primeira.

(4) DALLARI, Adilson Abreu, Limites à Alterabilidade .•.• Git,. p. 469
(5) DALLARI, Adilson Abreu, Limites à Alterabilidade" ..., Git., p. 467.
(6) TÁCITO, Caio, Contrato Administrativo: Alteração Quantitativa
e Qualitativa; Limites de Valor, in BLC, V. 10, N° 3, p. 118.
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Quanto aos casos em que o fator tempo é prepon

derante para a satisfação eficiente do interesse público

primário, entendo que eles se restringem apenas às hi

póteses legalmente reguladas de dispensa de licitação,

desde que atendidos os requisitos da urgência, estado

de calamidade etc. (art. 24, inciso IV). Logo, descabe

aventar, de forma exclusiva, a diminuição do prazo de

conclusão como razão suficiente para o aditamento

além dos limites legais.

Com relação a esses limites, verifica-se inegável

preocupação da doutrina em identificá-los e fixá-los. Na

lição de Caio Tácito, embora a mutabilidade seja carac

terística inconteste do contrato administrativo e a ativi

dade de alteração unilateral qualitativa figurar no âmbito

da discricionariedade, essa faculdade da Administração
não é livre, depende da ocorrência comprovada de de

terminados pressupostos. (7)

Com o arrimo na preleção de doutrinadores como

Marçal Justen Filho, Adilson Dallari, Carlos Ari Sundfeld,

Sérgio Ferraz e Brewer-Carias, verifica-se que o primeiro

deles á a basilar observância da principio constitucional

da obrigatoriedade de licitação e da isonomia, e o respei

to necessário aos direitospatrimoniais do contratante pri

vado, além dos princípios da finalidade, da razoabilidade

e da proporcionalidade Considerados tais balisadores

como limites gerais às alterações qualitativas, eles têm
como conseqüência a restrição das modificações quali

tativas, além dos limites legais estabelecidos, apenas à

hipótese de ocorrência cumulativa dos seguintes pressu

postos: a) não acarretar para a Administração encargos

contratuais superiores aos oriundos de uma eventual

rescisão contratual por razões de interesse público

acrescidos aos custos da elaboração de um novo proce

dimento licitatório; e b) não possibilitar a inexecução con

tratual, à vista do nível de capacidade técnica e económi
co-financeira do contratado. As modificações qualitativas

devem ser decorrentes de fatos supervenientes que im
p�iquem em "dificuldades não previstas ou imprevisíveis

por ocasião do pacto inicial", devendo corresponder ain

da a uma alteração de circunstâncias fáticas levadas em
consideração por ocasião da avença.(8) A Administração

há que também evidenciar que "a solução localizada na

fase da licitação não se revelou, posteriormente, como a
mais adequada". No entanto, a modificação decorrente

não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o obje

to original em outro, frustrando os princípios da obrigato

riedade de licitação e da isonomia.(9)

Brewer-Carias, citado por Dallari, aventa ainda

como limite derivado das regras que informam as contra
tações administrativas o principio da boa-fé contratual,

consistente no dever da Administração de respeitar a

equação económico-financeira avençada e do contrata

do em não se evadir das obrigações assumidas, incluí

dos os encargos suplementares ("os contratos devem

ser executados de boa-fé, sem que uma parte procure le

var vantagem em detrimento da outra") (10)

Carlos Ari Sundfeld sintetiza "as condições em que,

sem qualquer violação das normas constitucionais, os

contratos administrativos admitem alteração, para acrés

cimo de quantidades, acima de 250/0 do valor original

(ou 50%, no caso de reforma)", sob a forma seguinte:

"a) deve-se tratar de contrato de obras ou ser

viços;

b) a alteração há de ser feita por acordo de

vontades;

c) não pode haver mudança na natureza da

prestação prevista no contrato;

d) não pode haver ampliação da dimensão do

objeto contratado, mas apenas aumento da quanti
dade de trabalhos necessários à sua cabal execu

ção;

e) os trabalhos a serem acrescidos devem ser

motivados por dificuldades de ordem técnica não pre

vistas e razoavelmente imprevisíveis desde o início;

f) os novos trabalhos devem ser necessários e

indispensáveis à completa execução do objeto origi

nai do contrato" (11)

(7) DALLARI, Adilson Abreu, Limites à Alterabilidade , cit., p. 467.
(8) SUNDFELD, Carlos Ari, Contratos Administrativos , cit., p. 159 e
DALLARI, Adilson Abreu, "Limites à Alterabilidade..., cit., p. 470.
(9) DALLARI, Adilson Abreu, Limites à Alterabilidade... , cit., p.
469/470; JUSTEN FILHO, Marçal, ob. cit., p. 394; e TÁCITO, Caio,
Contrato Administrativo ... , cit., p. 118.
(10) DALLARI, Adilson Abreu, Limites à Alterbilidade... , cit., pp.
469,470,471; e BANDEIRA MELLO, Celso António, Curso de Dire
ito Administrativo. Editora Malheiros, 4° edição, São Paulo, 1993, pp.
296/297.
(11) SUNDFELD, Carlos Ari, "Contratos Administrativos' ..., cit., p.
160.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 36855

IV
Corno visto, as conclusões doutrinárias transcritas

em nada destoam da apresentada pelo douto Procura
dor-Gerai em exercício. Tcdavia, dispõe o § 2° do art. 1°
da Lei Orgânica que a resposta à consulta tem caráter
normativo e constitui prejulgamento da tese, e isto me faz
apreensivo quanto aos efeitos da resposta proposta por
Sua Excelência no que pertine à segunda questão exa
minada. Entendo que estabelecer simplesmente que "a
revisão contratual qualitativa e consensual, que ultrapas
se os limite preestabelecidos no art. 65, § 10

, da Lei
8.666193, somente seria justificável, no ca.so concreto,
quando as conseqüências da outra ak.ernativa - a resci
são contratual, seguida de nova licitação e. contratação
forem gravíssimasao interesse público primária', é dei
xar desidiosamente ao talante do administrador, sem a
observância. de quaisquer limites a sua atividade. discrici
onária, a verificação daocorrênciaou nãode gravespre
juízos ao interess13·público primário, o. que certamente
poderá ensejar abusos inadmissíveis. Sêa quaestio juris
ainda.não tivesse sido suficientemente analisada pelos
especialistas, talv~z poder-se-ia adotá-Ia como ponto ele
partida para uma. ulterior construção )urisprudenci~l,

mas, como deffi<:)nstrad0t3xaustivamt3nte n09parágrafos
anteriores, .há farta doutrina no.sentido de delimitação ele
pressupostos para o exercício dessa faculdade. deferida
à Administraçãopeloordenamentojuridico b~asileiro. Isto
~to, Voto porque o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto a deliberação deste Plellário.

T.C.U., Sala das Sessõ13s, em 14 de abril de
1999. _ ADYLSON MOTTA,·MinistroêRevisor

Voto Revisor
A matériatratada nos presentes autos é, de fato,

conforme ~Iientado pelo ilustre Representante do
Ministério F:úblico, Procurador-Geral em exercício Dr.
Lucas Rocha Furtado, de. extrema relevância para a
Administração Pública. Assim entendido, e considerando
que .estive ausente da Sessão deste Colegiado,
realízadaem 24.03.99, oportunidade .em. que, pela
primeirayez, .f()i esta.Consulta a.preciada, solicitei vista
dos autos para que pudesse, de forma mais
aprofundada, inteirar-me das questões então discutidas.

2.Gostaria de. registrar, inicialmente, que, no
concern~nte àpr13liminar de conhecimento, apesardejá
ultrapélssad13.naquela assentada, conforme Decisão nO
101/99 - Tc:U - Plenário, .. entendo não terem .• sido
preenchidoE; os requisitos estabelecidos no art. 216 do
Regimento Interno. Logo, emassim sendo, não deveria
ser conhecida a Consulta, .. haja vista. cont~r todos os
elementos. de caso çoncreto, aliás, rato reconhecido
tanto. pelos ilustres Ministros que atuaram nos autos,
como pelo ... Representante .. do. Ministério Público.
Todavia, uma .vez superada. essa etapa, não caberia
retomartaldiscussã0'. 3.Permito-rne, pois, na fase atual
dos exames, tecer algumas considerações acerca da

tese defendida pelo ilustre Órgão do Ministério Público e
pelo eminente Ministro Adylson Motta. Com efeito,
ressalto que o ponto tido corno determinante para o
deslinde da matéria

I - o interesse público - há que ser identificado
caso a caso, diante das situações fáticas específicas
oportunamente colocadas.

4. Valho-me para tanto dos ensinamentos do adm!
nistrativista Celso Antânio Bandeira de Mello que, em
sua obra, "Curso de Direito Administrativo", Malheiros
Editores, a edição, preleciona, ao discorrer sobre o princi
pio da supremacia do interesse público sobre o privado:
"Quem exerce 'função.administrativa'.está adstrito a sa
tisfazer interesses públicos, ou. seja, interesses de ou
trem: a coletividade. Por isso, o uso de prerrogativas da
AdITiinistração élegitimo se, quando e na medida indis
pensável ao atendimento dos interesses públicos; vale
dizer, do povo, porquanto nos Estados democráticos o
poder emana do povo e em seu proveito terá de ser exer
cido." E prossegue, após. distinguir o interesse primário
ck;> secundário, este relacionado ao Estado, à Administra
ção,e aquele, aos interesses da coletividade corno um
todo: "Não estaria, entretanto, atendendo ao interesse
público, ao .interesse primário, isto é, àquele que a lei
aponta çorno sençJo o interesse da coletividade: o da ob
ser\lânciada ordemjuridica estabelecida a título de bem
curar o interesse de todos."

~. Nesse sentido, considerando, portanto, que, em
Estados e1emocráticosd13 direito, há que se buscar res
guardar ocu~priment() dé\sleis, perseguindo-se, corno
corolário natumt a.. seguranÇé\ jurídica das relações esta
belecidas na sociedade, o interesse público, em princí
pio, estará sempre estampado nos textos legais aprova
dospelo Congresso Nacional, corno decorrência da ex
pre~o máxima d8- vontade dopavo, A propósito, define
o. citado autor:. "Interesse público ou primário é o perti
nente à. sociepade como um todo .e só ele.pode ser vali
dament13 objeti\fado, pois este éo interesse que alei con
sagra e entrega 8-comp~a do Estado como representan
te do corpo social:'

6.•.Pofc:ot1seguinte, em respeito à busca incessante
d61manlJtençãqdo EstadpOemocrático de Dire~o, julgo
mais apropriado, em principio, reservar-se a esta Corte
deContas o direito de exercer sua competência legal ele
rnanifeE;tar-se emprocessos de consultas, exarando en
tendirnentodegaráter normativo, apenas etão-somente,
nafqrmé\especificada na Lei Orgânica e no Regimento
Interno deste. Tribunal, ou. seja, quando a consulta não
versar sobre caso concreto.

7. Por assas razões e tendo em vista que a Con
sulta. tr()uxe aoqescortino desta Corte uma questão
concreta,entendoq~e a rnesma não pode e não deve
ser respondiQê3l.13m tese,especialmente emface da ne
cessidéldedeque seja.identificado o interesse público
erncadaum d09 casos específicos submetidos àapre
ciação deste. Tribunal; para que se possa, então, em
cada situaçã9pélrticular, verificara aplicabilidade da
tese sustentada pelo ilustre Representante do Ministé
rio Público e pelo ilustre Ministro.



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

Encaminhe-se, para conhecimento, à
Sra. Deputada Vanessa Grazziotin.
Publique-se.

Em 6-8-03 - João Paulo Cunha,
Presidente.

Senhor Presidente,
Tenho satisfação em cumprimentar Vossa

Excelência e na oportunidade solicitar apoio, para
tramitação do PL n° 1.202, de 2003, "que estabelece
critério de proporcionalidade para a oferta e

Brasília, 17 de julho de 2003

Of. N° 700/2003
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8. Por outro lado, estudada a questão sob a ótica patrimoniais do contratante privado, desde que
do caso concreto aqui versado, salientando-se, em satisfeitos cumulativamente os seguintes
especial, o cuidado e a profundidade com que a pressupostos:
matéria foi abordada pelo Sr. Procurador-Geral em I - não acarretar para a Administração encargos
exercício, Dr. Lucas Rocha Furtado e pelo Senhor contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
Ministro Adylson Motta, julgo de todo apropriada a rescisão contratual por razões de interesse público,
aplicação do entendimento então de rendido à obra acrescidos aos custos da elaboração de um novo
descrita na peça consultiva. Na situação presente, procedimento Iicitatório;
restou demonstrado o interesse público no acréscimo 11- não possibilitar a inexecução contratual, à vista
pretendido, razão que me faz opinar por que se do nível de capacidade técnica e econômico-financeira
responda à autoridade consulente, no caso concreto do contratado;
descrito nos autos, em caráter excepcional, nos 111 - decorrer de fatos supervenientes que
termos já sugeridos pelo Ministro 1° Revisor. impliquem em dificuldades não previstas ou

9. Outrossim, com o objetivo de contribuir para o imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;
aperfeiçoamento do texto oferecido pelo ilustre IV .- não ocasionar a transfiguração do objeto
Ministro Adylson Motta, consoante a posição por nós originalmente contratado em outro de natureza e
assumida neste processo, constante deste Voto propósito diversos;
Revisor, sugerimos as alterações parciais dos textos V - ser necessárias à completa execução do
do item 8.1, letra b, itens IV e V, e do item 8.2, objeto original do contrato, à otimização do cronograma
conforme nossa proposta de Decisão Anexa. de execução e à antecipação dos benefícios sociais e

10. Acompanhando, no mérito, portanto, o ilustre econômicos decorrentes;
Representante do Ministério Público, Procurador-Geral VI- demonstrar-se - na motivação do ato que
em exercício Dr. Lucas Rocha Furtado, e o Ministro autorizar o aditamento contratual que extrapole os
Adylson Motta, que tão brilhantemente defenderam a limtles legais mencionados na alínea "a", supra - que as
tese trazida à discussão deste Colegiado, Voto por que conseqüt3ncias da outra alternativa (a rescisão
o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à contratual, seguida de nova licitação e contratação)
deliberação deste Plenário. TC.U., Sala das Sessões importam sacrifício insuportável ao interesse público
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 12 de maio primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou
de 1999. - Adhemar Paladini Ghisi, Ministro-Relator, serviço, ou seja gravíssimas a esse interesse; inclusive
Adylson Motta, Ministro-Revisor. quanto à sua urgência e emergência;

Sessão: TC.U., Sala de Sessões, 12 de maio de 8.2. encaminhar à autoridade consulente cópia
1999 do inteiro teor desta Decisão, bem como dos Relatóri-

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas os e Votos que a fundamentaram;
pelo Relator, DECIDE: 8.1. com fundamento no art. 8.3. determinar o arquivamento do presente
1°, inciso XVII, § 2° da Lei n° 8.443/92, e no art. 216, processo.
inciso 11, do Regimento Interno deste Tribunal,
responder à Consulta formulada pelo ex-Ministro de
Estado de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo Krause
Gonçalves Sobrinho, nos seguintes termos:

a) tanto as alterações contratuais quantitativas 
que modificam a dimensão do objeto - quanto as
unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o
objeto, em natureza e em dimensão, estão sujeitas
aos limites preestabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 65
da Lei n° 8.666/93, em face do respeito aos direitos do
contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma Lei, do
princípio da proporcionalidade e da necessidade de
esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei;

b) nas hipóteses de alterações contratuais
consensuais, qualtlativas e excepcionalíssimas de
contratos de obras e serviços, é facutlado à
Administração ultrapassar os limites aludidos no item
anterior, observados os princípios da finalidade, da
razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos
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Brasília, 6 de julho de 2003

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

Paulo Cunha,

Sr.AoPublique-se.Defiro.
Diretor-Geral.

Em 6-8-2003. - João
Presidente.

OF./GAB/I/N° 244-PDT

preenchimento de vagas nas Instituições Públicas de
Ensino Superior, de acordo com a procedência dos
inscritos nos processos seletivos", de autoria do
Senhor Deputado Eduardo Seabra (PTB - AP).

Informo que o referido projeto é de interesse do
Partido e para tanto o autor já solicitou a sua
desapensação do PL n° 1.643/1999.

Certo da atenção de Vossa Excelência para
com o assunto, reitero os meus protestos de estima e
elevada consideração.

Atenciosamente, - Deputado RobertoJefferson,
Líder do PTB.

Encaminhe-se à Comissão de Educação
e Cu~ura. Oficie-se, após, publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício n° 939/03

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, venho indicar

pelo Partido Progressista, o Deputado Sandes Júnior,
como suplente, para integrar a Comissão Técnica de
Trabalho, Administração e Serviço Público - CTASP.

Cordialmente, - Deputado Pedro Henry, Líder.

Defiro. Publique-se.
Em, 6-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. n° 709/03-LBPUPSL

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

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

Bloco PUPSL, o nobre Deputado Roberto Pessoa
(PUCE).

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

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ato da Presidência, de 19 de
maio de 2003, indico a Vossa Excelência o
Deputado Davi Alcolumbre para integrar na
condição de Suplente, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n° 140-A, de 1992, que "acrescenta
parágrafo único ao artigo 29 da Constituição
Federal" (estabelecendo que nos municípios que
vierem a ser criados, alei orgânica será promulgada
no prazo de até um ano, contado do dia da
instalação do novo município).

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva
Moreira, Líder do PDT.

Publique-se.
Em 6-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N° 245-PDT

Brasília, 6 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício n° 1.21 0/03-SGMlP indico a

Vossa Excelência o Deputado Mário Heringer para
integrar na condição de Suplente, a Comissão Especial
destinada a pro ferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n° 347-A, de 1996, que "dá nova redação
ao parágrafo 2° do artigo 57 da Constituição Federal"
(incluindo o dispositivo que proíbe a interrupção da
sessão legislativa sem aprovação do orçamento anual).

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva
Moreira, Líder do PDT.
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Publique-se.
Em 6-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N° 246-PDT

Brasília, 6 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados

Wagner Lago e Severiano Alves integrarão, na condição
de Titular e Suplente, respectivamente, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição na 92-A, de 1995, que "dá nova
redação ao artigo 101 da Constituição Federal"
(determinando que os membros do STF serão
escolhidos dentre os membros dos Tribunais
Superiores que integrem a carreira da magistratura,
menores de sessenta e cinco anos de idade, indicados
em lista tríplice pelo próprio Tribunal, com nomeação
pelo Presidente da República e aprovação do Senado
Federal, Alterando a nova Constituição Federal).

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva
Moreira, Líder do PDT.

Publique-se.
Em 6-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício na 61/03

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SGMlP na 1.478/03 de

29-7-2003, indico a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados Edson Duarte eSamey Filho para integrarem,
na condição de Titular e Suplente, respectivamente, a
Comissão Especial destinada a efetuar estudo de projetos
e ações com vistas à "integração e revitalização das
bacias hídricas do Nordeste".

Atenciosamente, - Deputado Sarney Filho.

Publique-se.
Em 6-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício na 11 0/2003-P

Brasília, 23 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a inclusão desta

Comissão, no despacho do Projeto de Lei na 694/95,
de autoria do Deputado Alberto Goldman, que
"Institui as Diretrizes Nacionais do Transporte
Coletivo Urbano e dá outras providências", tendo em
vista a pertinência da matéria tratada pela proposição
ao campo temático deste Órgão Técnico.

Atenciosamente, - Deputada Maria do Carmo
Lara, Presidente.

Revejo o despacho de distribuição
aposto ao PL na 694, de 1995, para incluir
como competente a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, que
deverá se manifestar sobre o mérito da
proposição antes da Comissão de Viação e
Transportes. Oficie-se à requerente e, após,
publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício-Pres na 509/03

Brasília, 15 de julho de 2003

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

Senhor Deputado,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a

apensação do Projeto de Lei Projeto de Lei na 401/03,
ambos em anexo.

A proposição em tela deverá ser apensada por
tratar da mesma matéria, conforme dispõem os
artigos 142 e 143, 11, b, do Regimento Interno

Sem mais para o momento, renovo protestos de
consideração e apreço.

Cordialmente, - Deputado Leo Alcântara,
Presidente.

Defiro. Apense-se o PL na 461/2003
ao PL na 401/2003. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

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



Brasília, 10 de julho de 2003

A Vossa Excelência, Presidente da Câmara dos
Deputados, João Paulo Cunha,

Com o conhecimento e anuência de Vossa
Excelência, um grupo de parlamentares
acompanhados por cientistas, representantes dos
movimentos sociais, observadores do governo federal e
da CNBB, viajou aos Estados Unidos e África do Sul no
período de 14 a 24 de junho do corrente, a convite do
governo americano como .parte do programa de
estudos sobre a utilização da biotecnologia na
agricultura.

Portanto, tendo recebido de V. Exa, o caráter de
Missão Oficial, vimos por meio deste, relatar criteriosa e
objetivamente os compromissos cumpridos em
território estrangeiro.

A delegação visitou agências reguladoras e
institutos de pesquisas na área de biotecnologia, para
observar, de perto, a experiência de fazendeiros e
pequenos agricuUores que já se beneficiam desta
tecnologia em escala comercial. Estados Unidos e África
do Sul permitem a circulação de produtos de caráter
transgênico em seus respectivos comércios locais.

A comitiva estabeleceu contato com as agências
de regulamentação dos Estados Unidos; o EPA
(agência ambiental americana, similar ao nosso
Ministério do Meio Ambiente), o FDA (órgão que avalia
alimentos e remédios, similar ao Ministério da Saúde do
Brasil), e o USDA (Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, similar ao Mihistério da Agricultura).
Houve, ainda, visitas ao Congresso Americano e
debates com ONG, além de um encontro com o
Deputado Bob Goodlatle, Presidente da Comissão de
Agricultura da Câmara dos· Estados Unidos, com
representantes da Comissão de Agricultura do
Congresso Americano e da Associação Americana

(PROGRAMA DO PRIMEIRO EMPREGO)

Ofício n° 4/2003-Pres

Brasília, 5 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR representantes dos movimentos sociais, observadores
E PROFERIR PARECER AO PROJETO do governo federal e da CNBB, em viagem aos Estados
DE lEI N° 1.394, DE 2003, DO PODER Unidos e África do Sul noperíodo de 14 a 24 de junho

EXECUTIVO, QUE "CRIA O PROGRAMA de 2003, a convite do governo americano como parte
NACIONAL DE ESTíMULO AO PRIMEIRO do programa de estudos sobre a utilização da

EMPREGO PARA JOVENS - PNPE, ACRESCENTA biotecnologia na agricultura.
DISPOSITIVO À lEI W 9.608, Venho por meio deste, encaminhar em anexo,

DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 E DÁ OUTRAS relatório das atividades realizadas pela delegação,
PROVIDÊNCIAS" destacando a atuação dos parlamefltares, que na

ocasião, se encontravam em missão· oficial da
Câmara dos Deputados.

Sendo o que tinha para o momento, agradeço a
vossa atenção.

Cordialmente, - Nilson Mourão, Deputado
Federal- PI.

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de informar a Vossa

Excelência, que esta Comissão Especial foi instalada
no dia 22 de julho, naquela ocasião fui eleito Presidente
juntamente com os Deputados Marcelino Fraga e
Deputado Hamilton Casara, respectivamente, segundo
e terceiro Vice-Presidentes.

Esclareço ainda que realizamos reuniões nos dias
29 e 30 de julho e na reunião de hoje, indiquei o Senhor
Deputado .Reginaldo Lopes, relator, •nos termos do
artigo 41, inciso VI do Regimento Interno. Essa iniciativa
não têm o propósito de chocar com os colegas
Parlamentares, mas a preocupação de que proposição
tramita com urgência constitucional, previsto no artigo
64, § 1° da Constituição Federal e o prazo destinado a
este órgão técnico é bastante restrito, bem como este
colegiado terá que se pronunciar sobre a matéria.

Na oportunidade reitero a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e apreço. - Deputado
Herculano Anghinetti, Presidente.

Publique-se.
Em 6-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/NM/N° 396/03

Brasília, 23 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de V. Exa, tive a honra

de chefiar uma delegação de parlamentares, cientistas,

11111
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da Indústria de Alimentos. Temas sensíveis do
comércio internacional, tais como subsídios agrícolas
e farm bill - política agrária norte-americana que
promove medidas de apoio e ajuda direta aos
produtores internos - foram abordados no intercâmbio
comercial entre os Países, além da criação do G-3 
cooperação trilateral, nas áreas político-econômica e
sócio cultural entre Brasil, índia e África do Sul- e do
futuro da Alca, prevista para ser implementada em
2005, cujos co-presidentes são Brasil e Estados
Unidos. A comitiva reuniu-se com o Embaixador do
Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, e com o
Embaixador do Brasil na África do Sul, Jorio Salgado.

Na África do Sul, a missão visitou propriedades
rurais no interior na província de Mkuze e ao Centro
Social dos Agricultores, onde estes relataram suas
experiências com milho, soja e algodão. Foram
visitados o Departamento Nacional de Agricultura
(NDA), a ARC Roodeplaat, espécie de Embrapa
sul-africana, e a Associação de Fabricantes de
Rações Animais (AFMA).

A viagem, cujo caráter oficial permitiu um
intercâmbio entre o Brasil e os Países visitados, legitimou
o aprimoramento da bem-sucedida política externa
articulada pelo Governo do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Iniciativas de aproximação entre as Partes
estimulam as renovadas relações internacionais do
tabuleiro mundial, além de aquecerem o abalizado
debate acerca do comércio entre Economias
emergentes.

Satisfeitos mostramo-nos com o desempenho
das negociações multilaterais acima especificadas, e
requeremos Vossa apreciação acerca dos trabalhos
lá firmados. Sem mais, agradecemo-lhes a oportuna
admissibilidade dos enviados, bem como a iniciativa
democrática que permitiu um estreitamento de
relações de cooperação entre culturas que devem
sempre buscar a redução das desigualdades e
construção de um mundo mais solidário.

Por fim, nos colocamos a disposição da Casa para
contribuir nos futuros debates sobre a biotecnologia.

Em anexo, seguem elencadas, atividades
realizadas nos Países visitados.

Atenciosa e satisfatoriamente,
A Delegação:
Parlamentares:
• Deputado Federal Fernando Ferro (PT/PE)
• Deputado Federal Givaldo Carimbão (PSB/AL)
• Deputado Federal José Geraldo (PT/PA)-
• Deputado Federal Josias Gomes (PT/BA)
• Deputado Federal Luiz Carlos Heinze (PP/RS)

• Deputado Federal Nilson Mourão (PT/AC)
• Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS)
Cientistas:
• Cesar Koppe Grisolia - UnB
• Luiz Carlos Federizzi - UFRGS
• Valéria Ruschid Tolentino - UNICAMP
Organizações Não-Governamentais:

• Karen de Oliveira Silverwood Cope - INESC
• Marcus Vinícius de Oliveira - ESPLAR
Governo Federal:

• Erico Leonardo Ribas Feltrin - Casa Civil
• Marcos Afonso - OTCA
Conferência Nacional de Bispos do Brasil:
• Raimundo Caramuru Barros - CNBB
Assessoria:
• Gerson Teixeira.

ITINERÁRIO DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA
AOS EUA E À ÁFRICA DO SUL

• Segunda-feira/16 de junho
• Washington DC
• 8h45: Visita ao Departamento de Agricultura

(USDA);
• 9h-9h45: Conversa com Robert Hoff (diretor da

área do Hemisfério Ocidental), Gene Philhower
(FAS), Sean Carmody (especialista internacional em
Agribusiness);

• 1Oh30-11 h30: Andy Benson (Conselho
Internacional de Informação sobre Alimentos-IFIC);
comunicação com consumidores sobre alimentos
produzidos por meio da biotecnologia;

• 14h-15h: Centro Nacional de Política Agrícola
e de Alimentos - NCFAP);

• 15h-16h: Centro para Ciência em prol do
Interesse Público (CSPI).

Conversa com Doug Gurian (Diretor Científico
Projeto Biotecnologia);

• 16h-17h: Reunião no Friends of the Earth 
ONG (com BiII Freese);

• 17h30-18h: Reunião com Rubens Barbosa (
Embaixador do Brasil nos EUA).

• Terça-feira/17 de junho
• Washington DC
• 9h50: Visita ao Congresso Americano;
• 1Oh-11 h: Reunião com o Deputado Bob

GoodlaUe, Presidente da Comissão de Agricultura da
Câmara;

• 11 h45-13h: Mesa-redonda com o Conselho
Empresarial Brasil-EUA;



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 36861

REQUERIMENTO N° 918, DE 2003

Ofício na 303/03

• Segunda-feira!23 de junho
• África do Sul
• 9h-1 Oh: Reunião com o Embaixador Brasileiro,

Jorio Salgado Gama;

• 10h15: Visita ao Departamento Nacional de
Agricultura (NDA);

• 1Oh30-11 h30: Reunião com Thoko Didiza, 80n
gi Njobe e Shadrack Moephuli;

• 11 h45: Reunião na ARC Roodeplaat, espécie
de Embrapa sul-africana;

• 12h-17h: Reuniões em associações rurais;

• 14h15: Reunião na Associação de Fabricantes
de Rações (AFMA).

À Comissão de Agricultura e Política
Rural, para conhecimento. Publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Brasília, 17 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor

João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, venho na
oportunidade, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicitar o desarquivamento
da minha seguinte propositura:

• Pl na 4.608/98.

Certo de contar com a atenção de Vossa Excelên
cia, aproveito para apresentar meus protestos de apre
ço e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Marquezelli.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICD, defiro o desarquivamento do
Pl na 4.608/1998. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

• 13h14h35: Almoço com membros da Comis
são de Agricultura da Câmara e do Núcleo Parlamen
tar Brasil-EUA;

• 14h55: Reunião no Departamento de Estado,
com Anthony Wayne, Secretário Adjunto para Assun
tos Econômicos e Empresariais Internacionais - polí
tica dos PUA para países desenvolvidos e em desen
volvimento a respeito de biotecnologia agrícola.

• Quarta-feira!18 de junho

• Washington DC
• 8h50: Chegada à Food and Drug Administrati

on (FDA);
• 1Oh-11 h30: Apresentação sobre as regulações

de rotulagem do governo dos EUA com relação aos
alimentos produzidos através de meios tecnológicos
-FDA;

• 18h30: Chegada à S1. louis, MO.
• Ouinta-feira!19 de junho
• Saint louis. MO
• 8h: Reunião com Presidente da NCGA, Jim To-

bin;
• 9h20: Reunião na Monsanto com Kim Magin,

Diretor para Assuntos.lndustriais Globais;
• 9h30-11 h30: Reunião e apresentações com

Harvey Glick (Diretor de
Assuntos Científicos), Gregory Guenther (Asso

ciação Nacional de Plantadores de Milho), Carlos Bu
zio (Diretor de Tecnologia da América latina), Roy
Fuchs .(Diretor de Regulação em Biotecnologia da
América dó Norte), Dwain Ford (presidente Associa
ção Americana de plantadores de soja);

·14h-16h: Chegada à Monsanto Chesterfield Villa
ge. Reunião com Erich Sachs, Diretor de Assuntos Ci
entíficos. Tour aos laboratórios e às estufas;

• Sexta-feira!20 de junho
• Saint louis, MO
• 18h: Partida de Saint louis para África do Sul.
• A viagem à África do Sul visou avaliar o impac

to da biotecnologia sobre pequenos produtores da
África do Sul. Houve reuniões com produtores de pe
quena escala, que discorreram acerca do modo como
a biotecnologia tem influenciado a vida, as experiên
cias e a lucratividade nas suas atividades.

• Sábado e Domingo/21 e 22 de junho
• África do Sul
• 8h15: Visita a propriedades rurais do interior,

na província de Mkuze e ao Centro Social dos Agricul
tores;

• 11 h30-12h30: Apresentação, por parte dos
agricultores, experiência com milho, soja e algodão
no Centro Social dos Agricultores.

REQUERIMENTO N° 923, DE 2003
(Do Senhor Deputado Eliseu Moura)

Requer o desarquivamento
proposição.

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

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento do
Projeto de Emenda Constitucional n° 326/2001 de
minha autoria e outros.

Sala das Sessões, - Deputado Eliseu Resende.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, defiro o desarquivamento da
PEC n° 326/2001. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 933, DE 2003
(Do Sr. João Pizzolatti)

Requer o desarquivamento de
proposições.

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

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições relacionadas abaixo de minha autoria:

.PL. 1.107/1996 - PL. 1.708/1996

.PL. 2.201/1996 - PL. 2.433/1996

.PL. 2.433/1996 - PL. 2.813/1997
•PL. 4.625/1988 - PL. 2.31/1988
.PLP. 2.38/1988 - PL. 5.6697/2001
•SBT.1 CEIC - PL.1.825/1999

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003.
Deputado João Pizzolatti.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, Defiro o desarquivamento das
seguintes proposições: PL-1707/1996,
PL-1708/1996, PL-2201/1996, PL-2433/1996,
PL-281311997, PL-4625/1998, FL-5697/2001,
PLP-231/1998 e PLP-238/1998. Indefiro,
porém, o desarquivamento do SBT-1 CEICT
PL-1825/1999, por se tratar de proposição
acessória. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 6-8-2003. João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 951, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga)

Requer o Desarquivamento da PECo
n° 513/2002.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 105 parágrafo único do

regimento interno, solicito a Vossa Excelência o
desarquivamento da PEC - 513/2002.

Na oportunidade, apresento votos de estima e
distinta consideração. - Deputado Alberto Fraga,
PMDB/DF.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, defiro o desarquivamento da
PEC-513/2002. Publique-se.

Em 6-8-2003 - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 954, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Requer o desarquivamento dos PL nOs
3.657/2000, 3.84412000, 7.31512002,
7.33312002, 7.38812002, 7.396/2002 e
7.415/2002, nos termos do art. 105,
Parágrafo Único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente
Requeiro o desarquivamento dos PLS N°

3.657/2000, 3.844/2000, 7.315/2000, 7.333/2002,
7.388/2002,7.396/2002 e 7.415/2002, nos termos do
art. 105, Parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 8 de julho 2003. - Pompeo
De Mattos - Deputado Federal- PDT - RS.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, Defiro o desarquivamento das
seguintes proposições: PL-3.657/2000,
PL-3.844/2000, PL-7.315/2002,
PL-7.333/2002, PL-7.38812002, PL-7.396/2002
e PL-7.415/2002. Publique-se.

Em 6-8-2003 - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 973 DE 2003

Requeiro, nos termos do Art. 105, Parágrafo
Único, do Regimento Interno, o desarquivamento da
Proposta de Emenda à Constituição nO 345-A, de 2001.

Brasília, 10 de julho de 2003. - Luiz Eduardo
Greenhalgh.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, Defiro o desarquivamento da
PEC-345/2001. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 6-8-2003 - João Paulo Cunha,
Presidente.
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REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO

REQUERIMENTO N° 985, DE 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no artigo 105,.parágrafo

único, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o .. desarquivamento dos seguintes
Projetos de Decreto Legislativo nOs 516/2000,
843/2001, 844/2001, 1.096/2001, 1.665/2002.

Saladas Sessões, 16 de julho de 2003. 
Deputado Walter Pinheiro.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICD, defiro o desarquivamento das
seguintes proposições: PDC n° 516/2000,
PDC nO 843/2001, PDC n° 844/2001, PDC nO
1.096/2001 e PDC n° 1.66512002. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO

REQUERIMENTO N° 986, DE 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no artigo 105, parágrafo

único, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o desarquivamento dos seguintes Projetos
de Leis Complementares: nOs 166/2000 e 200/2001.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. 
Deputado Walter Pinheiro.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, defiro o desarquivamento das
seguintes proposições: PLP nO 166/2000 e
PLP n° 200/2001. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 6-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 989, DE 2003
(Do Sr. Nelson Proença)

Requer o desarquivamento de
proposição.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento do projeto de Lei n°
4.695/2001, de minha autoria.

Sala das Sessões, 21 de julho de 2003. 
Deputado Nelson Proença, PPS/RS.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICD, Defiro o desarquivamento da
seguinte proposição: PL nO 4.695/2001.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 6-8-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

MENSAGEM N° 341, DE 2003
(Do Poder Executivo)

AVISO N° 732/03 - SUPARlC. CIVIL

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n° 7475, de 2002.

(Defiro. PUblique-se.)

MENSAGEM N° 341

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade

com o Aviso nO 91 , de 20 de maio de 2003, do Senhor
Ministro de Estado do Esporte, a retirada do Projeto
de Lei n° 7.475, de2002, que "Consolida a Legislação
do Desporto", enviado à Câmara dos Deputados com
a Mensagem n° 1.092, de 2002.

Brasília, 18 de maio de 2003.

Aviso n° 91/03/GM/ME

Brasília, 20 de maio de 2003

A Sua Senhoria o Senhor
Waldomiro Diniz
Subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil
da Presidência da República
Brasília-DF
Assunto: Projeto de Lei nO 7.475/2002.

Senhor Subchefe,

Tendo em vista o mérito consolidador do Projeto
de Lei n° 4.874/2001, de autoria do Deputado Silvio
Torres - PSDB/Sp, que "institui o Estatuto do Despor
to" e sua adiantada tramitação, solicito a Vossa Se
nhoria a retirada do Projeto de Lei n° 7.474/2002, de
autoria do Poder Executivo, que "consolida a legisla
ção do desporto", distribuído ao Grupo de Trabalho de
Consolidação das Leis - GTCL, na Câmara dos Depu
tados.

Atenciosamente, - Agnelo Queiroz, Ministro de
Estado.



Brasília, 3 de abril de 2003

EM. N° 00098 DMAElDAVARC/DNUIMESP-BRAS-MEXI

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Centro Regional de Educação
em Ciência e Tecnologia Espaciais para a
América Latina e o Caribe sobre a Opera
ção do Centro no Brasil, celebrado em
Brasília, no dia 12 de setembro de 2000.

Despacho: Às comissões de: Rela
ções exteriores e de defesa nacional; ciên
cia e tecnologia, comunicação e informática;
constituição e justiça e de redação (Art. 54
Ricd).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combina
do com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fede
ral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado, interino, das Re
1ações Exteriores, o texto do Acordo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Centro Re
gional de Educação em Ciência e Tecnologia Espa
ciais para a América Latina e o Caribe sobre a Ope
ração do Centro no Brasil, celebrado em Brasília, no
dia 12 de setembro de 2000.

Brasília, 25 de julho de 2003. -Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MENSAGEM W 348, DE 2003 ca de elevado rigor, condições ótimas para a pesqui-
(Do Poder Executivo) sa e para o desenvolvimento das habilidades neces-

Aviso n° 759/03 sárias ao domínio da tecnologia espacial.
4. A grade curricular dos cursos do Centro con

templará principalmente as especialidades ligadas ao
sensoriamento remoto, à meteorologia e às ciências
atmosféricas. Nessas condições, a implantação do
Centro no Brasil reveste-se de especial importância,
vindo ao encontro de nossas necessidades de pro
mover a complexa tarefa de gerenciar os recursos na
turais brasileir'os lançando mão da ciência e da tec
nologia espaciais disponíveis.

5. Cumpre recordar que a Organização das Na
ções Unidas, por meio da Resolução AGNU n° 45/72,
de 11-12-90, decidiu estabelecer Centros Regionais
de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais em
instituições de educação e pesquisa existentes nos
países em desenvolvimento, com o objetivo de pro
mover a capacitação endógena de recursos humanos
na utilização da ciência e das tecnologias espaciais.

6. Mais especificamente, tais Centros visam ao
desenvolvimento das aptidões e dos conhecimentos
científicos do pessoal docente de nível universitário,
de pesquisadores e de outros profissionais da área.
Essa capacitação técnica em tecnologias espaciais
constitui, para os países participantes, importante
meio de desenvolvimento de programas nacionais e
regionais de planejamento, bem como de gerencia
mento ambiental.

7. Os Centros são estabelecidos com base no
princípio da afiliação às Nações Unidas. O órgão res
ponsável por esse processo é o Escritório das Na
ções Unidas para Assuntos de Espaço Exterior
(OOSA). Em princípio, o fato de os Centros se afila
rem às Nações Unidas aumenta as possibilidades de
atração de doadores e de estabelecimento de rela
ções acadêmicas com instituições nacionais e inter
nacionais relacionadas com o espaço exterior. Atual
mente, existem os Centros da Ásia/Pacífico (na
índia), o da África francófona (no Marrocos), e o da
África anglófona (na Nigéria).

8. A filiação do Centro Regional de Educação
em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América
Latina e o Caribe às Nações Unidas já se encontra
aprovada pelo Escritório de Assuntos Jurídicos da
quele organismo.

9. Cumpre, ainda, ter em mente que, no caso de
a atual Secretaria brasileira não ser renovada por
mais quatro anos, em setembro de 2004, nos termos
do art. VII, item 2, do Acordo constitutivo do Centro,
de 11-3-97, o Acordo em tela expirará, na mesma

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên

cia, em anexo, o texto do "Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Centro Regional
de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para
a América Latina e o Caribe sobre a Operação do
Centro no Brasil", assinado em Brasília, em 12 de se
tembro de 2000.

2. O presente acordo de sede tem por objetivo
estabelecer a moldura jurídica necessária ao funcio
namento da Secretaria do referido Centro no campus
localizado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaci
ais (INPE), em São José dos Campos, São Paulo.

3. O principal objetivo do Centro é disseminar a
ciência espacial, oferecendo, além de educação teóri-

" ..---_..--- ."".._-- - _. ---_..._--_..__._---- ---
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data, com a transferência da Secretaria para o Méxi- onal em conformidade com os termos da Resolução
co, conforme estabelecido em seu artigo XIX. n° 45/72 das Nações Unidas;

10. Por último, deve ser lembrado que o Ministé- Considerando que a Resolução n° 50/27 da
rio da Ciência e Tecnologia acompanhou, com inte- Assembléia Geral das Nações Unidas, de 6 de de-
resse, as negociações do presente Acordo, havendo zembro de 1995, dispõe que esses centros devem es-
aprovado o seu texto finaL tabelecer-se "o mais breve possível, com base no

11. Uma vez que a ratificação desse Acordo de- princípio de afiliação às Nações Unidas, e que tal afili-
pende daprévia autorização do Congresso Nacional, ação proporcionaria aos centros o reconhecimento
nos termos do inciso I, artigo 49, da Constituição Fe- necessário, aumentando as possibilidadesde atração
deral, permito-me submeter à alta apreciação de Vos- de doadores e do estabelecimento de relações aca-
sa Excelência o anexo projeto de Mensagem Presi- dêmicas com instituições nacionais e internacionais

relacionadas com o espaço exterior";
dencial, para encaminhamento do referido instrumen-
to à apreciação do Poder Legislativo. Considerando que os Governos brasileiro e me-

xicano assinaram, em 11 de março de 1997, o Acordo
Respeitosamente, - Samuel Pinheiro Guima- para o·Estabelecimento do Centro Regional de Edu-

rães, Ministro de Estado, interino, das Relações Exte- cação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a
riores. América Latina e o Caribe (doravantedenominado

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA "Acordo constitutivo"), pelo qual concordam em esta-
FEDERATIVA DO BRASIL E O CENTRO belecer conjuntamente sua sede;

REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA E Considerando que o Artigo VII do referido Acor-
TECNOLOGIA ESPACIAIS PARA A AMÉRICA do dispõe que a sede da Secretariado Centro funcio-
LATINA E O CARIBE SOBRE A OPERAÇÃO nará em seus quatro primeiros anos de existência no

DO CENTRO NO BRASIL Brasil, e que o Artigo X do mesmo Acordo prevê a ne
gociação de Acordo de Sede entre o Centro e o país
anfitrião;

Acordam o seguinte:

O Centro Regional de Educação em Ciência e Tec
nologia Espaciais para a América Latina e o Caribe

(doravante denominado "o Centro"),

Considerando a percepção, surgida no âmbito
do Escritório das Nações Tinidas para Assuntos de
Espaço Exterior (OOSA) de que, para que a ciência e
a tecnologia espaciais efetivamente contribuam para
a solução de problemas ambientais nos países em
desenvolvimento é necessária a capacitação local de
recursos humanos;

Considerando que, pela Resolução n° 45/72 da
Assembléia Geral das Nações Unidas, de 11 de de
zembro de 1990, as Nações Unidas devem conduzir,
com o apoio das agências especializadas e de outras
organizações internacionais, o esforço dos países
para o estabelecimento de centros regionais para a
educação em ciência e tecnologia espaciais em insti
tuições educacionais já existentes nos países em de
senvolvimento;

Considerando que, em 1993, no âmbito do Pro
grama das Nações Unidas para as Aplicações Espa
ciais' missão avaliadora das Nações Unidas identifi
cou o Brasil e o México como países em condições de
sediar, na América Latina e no Caribe, um centro regi-

ARTIGO I
Definições

1. O Cento deverá ter uma Secretaria, que será
chefiada pelo Secretário-Geral, o qual será a primeira
autoridade administrativa do Centro.

2. A Secretaria do Centro estará sediada nas
instalações oferecidas pélo Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais (doravante denominado "Inpe"), em
São José dos Campos, São Paulo, na República Fe
derativa do Brasil (doravante denominada "Brasil").

ARTIGO 11
Personalidade Jurídica

Nos termos do Acordo constitutivo, o Governo
brasileiro reconhece que o Centro possui personali
dade jurídica e a capacidade de adquirir direitos e
contrair qualquer obrigação, incluindo celebrar con
tratos e acordos com pessoas físicas e jurídicas, pú
blicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internaci
onais, bom como adquirir e dispor de bens tangíveis e
intangíveis, móveis e imóvéis e, sem prejuízo dos dis
positivos deste Acordo, promover e contestar ações
judiciais, de maneira compatível com todas as demais
organizações internacionais.
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ARTIGO 111
Instalações

1. O Brasil fornecerá ao Centro as instalações e
serviços descritos no Anexo A do presente Acordo.

2. Os bens mencionados no parágrafo 1°perma
necerão como propriedade do Governo brasileiro.

ARTIGO IV
Mecanismos Administrativos e Financeiros

O Secretário-Geral e o Inpe poderão concluir
entendimentos com relação às estruturas administra
tivas e de apoio existentes no Inpe que possam ser
postas à disposição da Secretaria.

ARTIGO V
Instalações, Fundos e Outros Bens do Centro

1. As instalações, arquivos, documentos e cor
respondência oficial do Centro serão invioláveis e
juntamente com o mobiliário das instalações, meio~
de transporte, fundos, ativos e outros bens do Centro,
onde quer que se localizem no Brasil e sob a guarda
de quem quer que seja, não poderão ser objeto de
busca, requisição, embargo, confisco, expropriação
ou medida de execução, seja por autoridades nacio
nais, regionais ou locais, seja por ações executivas,
administrativas, judiciais ou legislativas, salvo nos ca
sos particulares em que o Centro renuncie expressa
mente a essa imunidade.

2. O Centro não poderá conceder asilo em suas
instalações.

3. Os atos judiciais e as citações ou execuções
de processos não podem ser realizados nas instala
ções do Centro, exceto com o consentimento do Se
cretário-Gerai, e segundo condições aprovadas por
ele ou seu representante.

4. As autoridades brasileiras não terão acesso
às instalações do Centro para o desempenho de qual
quer função oficial, exceto com o consentimento ex
presso ou a pedido do Secretário-Geral ou seu repre
sentante. Tal consentimento será considerado dado
em caso de emergência, na hipótese de o consenti
mento não ter sido obtido antecipadamente.

5. O Centro poderá:

a) possuir e usar, no Brasil, fundos,
ouro ou instrumentos negociáveis de qual
quer tipo e manter e operar contas em qual
quer moeda e converter qualquer moeda
que possua em outra; e

b) transferir seus fundos, ouro ou moe
da de um país para outro, ou dentro do Bra
sil, para qualquer indivíduo ou entidade.

6. O Centro, seus ativos, renda ou outros bens
estarão isentos, no Brasil, dos impostos diretos, tan
to nacionais quanto regionais ou locais, que costu
meiramente são objeto de isenção para os organis
mos internacionais, mediante mecanismos de legis
lação interna do Brasil já estabelecidos ou que ve
nham a se estabelecer. Estará isento, igualmente,
de proibições e restrições de importar ou exportar
com relação a artigos importados ou exportados
pelo Centro para seu uso oficial. Entretanto, artigos
importados com tais isenções não poderão ser ven
didos no Brasil, exceto sob condições acordadas
com o Governo brasileiro.

7. As disposições do parágrafo 6° acima não se
aplicam a taxas e encargos cobrados por serviços pú
blicos pagáveis pelo Centro.

ARTIGO VI
Legislação e Autoridade nas Instalações do Centro

1. As instalações do Centro estarão sob o con
trole e a autoridade do Centro, nos termos deste
Acordo.

2. As leis e regulamentos do Brasil se aplicarão
às instalações do Centro, de forma compatível com
este Acordo. O Centro terá a faculdade de estabelecer
regulamentos que operem em suas instalações, a fim
de nelas garantir as condições necessárias ao pleno
desempenho de suas funções. O Centro informará
prontamente às autoridades brasileiras dos regula
mentos estabelecidos nos termos deste parágrafo.

ARTIGO VII
Proteção das Instalações do Centro

1. O Governo assegurará que o Centro não será
desapropriado de suas instalações, exceto na hipóte
se de o Centro deixar de usá-Ias.

2. As autoridades brasileiras adotarão as medi
das adequadas para garantir que a segurança e a
tranqüilidade das instalações do Centro não sejam
perturbadas e providenciará, se apropriado, a prote
çãopolicial que possa ser necessária a esses propó
sitos.

ARTIGO VIII
Facilidades de Comunicações

1. Para comunicações oficiais, a Secretaria-Ge
rai no Brasil gozará de:

a) liberdade de comunicação e vanta
gens não menos favoráveis que as atribuí
das pelo Governo a qualquer organização
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internacional em termos de prioridade, tari
fas, sobretaxas e impostos aplicados às co
municações;

b} direito de usar códigos ou cifras e
de enviar e receber sua correspondência
por meio de malas seladas, beneficiando-se
das mesmas .prerrogativas e imunidades
concedidas a malas de organizações inter
nacionais.

ARTIGO IX
Privilégios e Imunidades

O Secretário-Geral, o seu substituto formalmen
te designado e os familiares que comeles vivam, des
de que não tenham nacionalidade brasileira nem resi
dam permanentemente no Brasil, gozarão dos privilé
gios e imunidades, isenções e facilidades atribuídos a
representantes de organizações internacionais, de
acordo com o direito internacional. Gozarão, entre ou
tros direitos, de:

a) inviolabilidade pessoal, não poden
do ser detidos ou presos;

b) imunidade de jurisdição penal, civil
e administrativa;

c) inviolabilidade de todos os papéis,
documentos e correspondência;

d) isenção de impostos sobre salários
e emolumentos pagos ao Secretário-Geral
por seus serviços ao Centro;

e) as mesmas facilidades com respeito
a restrições de moeda ou câmbio que forem
concedidas a representantes de organiza
ções internacionais;

f) as mesmas imunidades e facilidades
que forem concedidas aos agentes diplomáti
cos relativamente a suas bagagens pessoais;

9) o direito de importar, livre de taxas e
impostos, exceto o pagamento por serviços,
sua mobília e bens de uso pessoal por oca
sião de sua primeira entrada em funções no
Brasil; e

h} o direito de importar um carro ou
comprar um carro nacional para seu uso
pessoal, com as mesmas isenções e as
mesmas condições que são normalmente
concedidas aos representantes de organiza
ções internacionais em missões oficiais de
longa duração no Brasil.

2. A residência do Secretário-Geral gozará da
mesma inviolabilidade e proteção que as instalações
do Centro.

3. Os demais funcionários do Centro, desde que
não tenham nacionalidade brasileira nem residam
permanentemente no Brasil, gozarão de imunidade à

jurisdição local quanto a atos e manifestações
verbais ou escritas em sua capacidade oficial. Tal
imunidade continuará a ser cohcedida após o término
do contrato de emprego com o Centro, com respetto
àqueles atos e manifestações.

4. Os outros membros do pessoal do Centro,
desde que não tenham nacionalidade brasileira nem
residam permanentemente no Brasil, quando em mis
são de prazo superior a 1 (um) ano, gozarão de:

a) o direito de importar, livre de direitos
e impostos, exceto o pagamento por servi
ços, sua rnobília e bens de uso pessoal por
ocasião de sua primeira entrada em funções
no Brasil, pelo prazo de seis meses a contar
da data de chegada ao Brasil; e

b) outros priVilégios e imunidades atri
buídos ao pessoal de nível comparável ao
das organizações internacionais.

5. O Secretário-Geral e o pessoal do Centro,
desde que não tenham nacionalidade brasileira nem
residam permanentemente no Brasil, terão o direito
de exportar, sem a incidência de impostos, ao térmi
no de suas funções no Brasil, sua mobília e bens de
uso pessoal, inclusive veículo automotores.

6. A concessão de privilégios e imunidades ao
Secretário-Geral e ao pessoal do Centro ocorre no in
teresse do Centro e não para seu benefício pessoal. A
decisão de renunciar à imunidade do Secretário-Ge
rai e de sua família cabe ao Conselho Diretor estabe
lecido pelo Acordo constitutivo. Em todos os demais
casos, a decisão caberá ao Secretário-Geral.

ARTIGO X
Cooperação com as Autoridades Brasileiras

1. Sem prejuízo de seus privilégios e imunida
des, é dever de todas as pessoas que gozem de tais
privilégios e imunidades respeitar as leis do Brasil.
Essas pessoas também têm o dever de não interferir
nos assuntos internos do Brasil.

2. O Centro cooperará em todas as ocasiões
com as autoridades braSileiras para facilitar a admi
nistração adequada da justiça, e adotará medidas
para evitar que o pessoal do Centro abuse dos privilé-



ARTIGO XIII
Disposições Gerais

1. Os membros do pessoal da Secretaria do
Centro têm a qualidade de funcionários internaciona
is a serviço de uma organização internacional.

2. De acordo com as normas e regulamentos
existentes, o Ministério das Relações Exteriores do
Brasil fornecerá documentos oficiais de identificação
para o Secretário-Geral e para os membros da Secre
taria indicando sua qualidade de funcionários interna
cionais a serviço de uma organização internacional.

ARTIGO XVII
Emendas

Este Acordo poderá ser emendado por entendi
mento mútuo entre o Centro e o Governo brasileiro,
completados os requisitos internos para entrada em
vigor da Emenda.

ARTIGO XVIII
Denúncia

Este Acordo pode ser denunciado a qualquer
tempo, por meio de notificação por escrito, terminan
do seus efeitos 6 (seis) meses após a data de recebi
mento de tal notificação.

ARTIGO XVI
Entrada em Vigor

Este Acordo entrará em vigor no dia seguinte
àquele em que o Governo brasileiro comunicar ao
Centro, por escrito, que completou seus requisitos in
ternos para a entrada em vigor.

ARTIGO XIV
Segurança e Proteção das Pessoas

Referidas neste Acordo

As autoridades competentes brasileiras adota
rão as medidas que sejam necessárias para garantir
a segurança e proteção às pessoas referidas neste
Acordo, indispensáveis ao funcionamento adequado
do Centro.

ARTIGO XV
Solução de Controvérsias

Qualquer controvérsia sobre a aplicação ou in
terpretação dos dispositivos deste Acordo será sub
metida a um processo de solução acordado pelo Cen
tro e o Governo brasileiro, de acordo com o Direito
Internacional.

lias;
b) pessoas, se não se tratar de funcio

nários do Centro e seus cônjuges, convida
das pelo Centro em sua qualidade oficial;

c) outras pessoas convidadas pelo
Centro em sua qualidade oficial, encarrega
das de missões temporárias por governos e
instituições associadas às atividades do
Centro;
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gios, imunidades e facilidades concedidas nos tenros nas categorias especificadas no parágrafo 1, nem da
deste Acordo. aplicação de quarentena e regulamentos sanitários.

3. O Centro respeitará todos os regulamentos
de segurança acordados com o Brasil ou determina
dos pelas autoridades brasileiras responsáveis pelas
condições de segurança dentro do Brasil, bem como
todas as determinações das autoridades brasileiras
responsáveis pelos regulamentos de prevenção de
incêndios.

4. O Centro respeitará a legislação trabalhista e
de seguridade social que o Brasil impõe aos empre
gadores em relação a seus empregados que sejam
nacionais ou residentes permanentes no Brasil.

ARTIGO XII
Entrada, Saída e Circulação no Brasil

1. As autoridades competentes do Governo bra
sileiro não impedirão o livre trânsito, de ou para o
Centro, das seguintes pessoas:

a) funcionários do Centro e suas famí-

2. O Secretário-Geral do Centro comunicará ao
Governo brasileiro, com a devida antecedência, os
nomes das pessoas mencionadas no parágrafo 1 do
presente Artigo.

3. As pessoas às quais se aplicam as disposi
ções do presente Artigo não ficarão isentas da obri
gação de apresentar provas atestando sua inclusão

ARTIGO XI
Notificação

1. O Secretário-Geral notificará ao Governo bra
sileiro os nomes e as categorias dos membros do
pessoal do Centro referidos neste Acordo e qualquer
alteração em sua situação. Esta notificação deverá
serfeita no início das atividades do Centro e toda vez
que houver modificação no pessoal. A notificação in
cluirá os membros internacionais e nacionais.

2. O Secretário-Geral, em caso de ausência, noti
ficará ao Governo brasileiro o nome do membro perten
cente ao pessoal do Centro que permanecerá como
responsável oficial durante o período de ausência.

--------------- ---------------------~-~-----------
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ARTIGO XIX
Disposições Finais

Este Acordo expiraráquando a sede da Secre
taria for transferida do território do Brasil ou em caso
de desativação do Centro. Permanecerão em vigor os
dispositivos que possam ser aplicáveis em relação ao
bom término das operações do Centro no Brasil.

Feito em Brasília, em 12 de setembro de 2000,
em dois exemplares originais, nos idiomas português
e espanhol, sendo todos os textos igualmente autênti
cos.

Pelo Governo da República Federativa do Bra
si�' Ronaldo Mota Sardenberg - Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia, Deli Chaves Machado 
Pelo Centro de Educação em Ciência e Tecnologia
Espaciais Secretário-Geral.

Anexo A

1. O Governo brasileiro colocará à disposição
do Centro, sem custo, aproximadamente 220 me
tros quadrados de espaço em edificação localizada
no campus do INPE, segundo a planta abaixo (de
nominada "Instalações do Centro"). O Governo bra
sileiro equipará as instalações do Centro com mobi
liário e equipamentos adequados, inclusive cinco
microcomputadores, duas impressoras a laser e
uma copiadora.

2. O Centro compartilhará com o Inpe, sem cus
to, o uso de um audítóriopara 80 pessoas e de um an
fiteatro para 70 pessoas, conforme figura abaixo.

3. O Governo brasileiro colocará à disposição do
Centro, sem custo, instalações para comunicação
consistindo de duas linhas telefônicas, quatro exten
sões e uma linha (ou extensão) para fac-símile, bem
como conexões entre os microcomputadores do Cen
tro com a rede local dos computadores do lnpe com
acesso à Internet.

4. O Governo brasileiro assegurará, sem custo,
a disponibilidade de todos os serviços públicos ne
cessários para o Centro, inclusive, mas não apenas,
eletricidade, água, gás, esgoto, coleta de lixo e prote
ção contra incêndios.

5.0 Governo brasileiro colocará à disposição do
Centro uma secretária bilíngüe, um assistente e dois
auxiliares de escritório. Proverá também a remunera
ção do Secretário-Geral Adjunto ou do Secretá
rio-Gerai, sempre que estes forem de nacionalidade
brasileira.

Instalações do Centro

1. Sala da Secretário-Geral
2. Sala do Secretárío-Getal Adjuoto
3. Secretaria
4. Sala do Campus Brasil
S. Copa
6. Auditário
7. ÁreadcdrculaçJo
3. Anfiteatro
9. Sanitârios

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 70, DE 2003

(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Dispõe sobre os direitos e as garantias
do contribuinte e dá outras providências.

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

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art.1° Esta lei Complementar estabelece nor
mas gerais sobre direitos e garantias aplicáveis na re-



CAPíTULO 11
Das normas fundamentais

Art. 4° A legalidade da instituição do tributo (art.
150, inciso I, da Constituição Federal) pressupõe a
estipulação expressa de todos os elementos indis
pensáveis à incidência, quais sejam, a descrição ob
jetiva da materialidade do fato gerador: a indicação
dos sujeitos do vínculo obrigacional, da base de cál
culo e da alíquota, bem como dos aspectos temporal
e espacial da obrigação tributária.

Art. 5° Somente a lei, observado o princípio da
anterioridade (art. 150. inciso 111, alínea b e art. 195, §
6°, da Constituição Federal), pode estabelecer a ante
cipação do prazo para recolhimento do tributo, a alte
ração de condições que, de qualquer forma, onerem o
contribuinte, bem como a estipulação de requisitos
que modifiquem os meios ou modos operacionais de
apuração do débito tributário.

Art. 6° As leis instituidoras de taxa deverão iden
tificar expressamente o serviço prestado ou posto à
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lação tributária do contribuinte com as administra- disposição do obrigado ou indicar expressamente o
ções Fazendárias da União, dos Estados, do Distrito exercício do poder de policia que justificar a medida.
Federal e dos Municípios (artigos 24, inciso I e seu 1° Art. 7° Os impostos atribuídos à competência
e 146, incisos 11 e 111, da Constituição Federal). das pessoas políticas de direito constitucional interno

§ 1° São contribuintes, para os efeitos desta lei terão, entre si, fatos geradores e base de cálculo dife-
Complementar e para os das leis federais, estaduais, rentes, de tal modo que possam ser objetivamente
municipais e do Distrito Federal que dela decorram, identificados.
as pessoas físicas ou jurídicas em qualquer situação Art. 8° Somente lei complementar poderá esta-
de sujeição passiva tributária, inclusive a responsabi- belecer requisitos para a fruição das imunidades tri-
lidade, a substituição, a solidariedade e a sucessão butárias previstas nos art. 150, inciso VI, alínea c e
tributárias, além do referido no art. 121. Parágrafo úni- 195, § 7° a Constituição Federal.
co, inciso I , do Código Tributário Nacional (lei n.O Art. 9° jornal oficial, ou o periódico que o substi-
5.172, de 25 de outubro de 1966). tua, deverá, no caso de instituição ou majoração de

§ 2° Estão sujeitos às disposições desta lei tributos submetidos ao princípio da anterioridade tri-
Complementar, também, os agentes de retenção dos butária (art. 150, inciso 111, alínea b, I, da Constituição
tributos, os representantes legais ou voluntários e os Federal), ter comprovadamente circulado e ticado
legalmente obrigados a colaborar com o fisco. acessível ao público até o dia 31 de dezembro do ano

Art. 2° A instituição ou majoração de tributos anterior ao da cobrança do tributo.
atenderá aos princípios da justiça tributária. Parágrafo único. E vedada à tiragem edição es-

Parágrafo único. Considera-se justa a tributa- pecial ou extraordinária dos órgãos de divulgação
ção que atenda aos princípios da isonomia da capaci- mencionados no caput quando veiculem lei que insti-
dade contributiva, da eqüitativa distribuição da carga tua ou aumente tributo ou qualquer matéria de nature-
tributária, da generalidade, da progressividade e da za tributária.
não-confiscatoriedade.

Art. 10. O exercício dos direitos de petição e de
Art. 3° Os direitos e garantias do contribuinte obtenção de certidão em órgãos públicos (art. 5°, inci-

disciplinados na presente lei serão reconhecidos
pela Administração Fazendária, sem prejuízo de ou _ so XXXIV, alíneas a e b da Constituição Federal) inde-
tros decorrentes da Constituição Federal, dos princí- pende de prova do contribuinte estar em dia com suas
pios nela expressos e dos Tratados Internacionais em obrigações tributárias, principais ou acessórias.
que a República Federativa do Brasil seja parte. § 1°. Se estiver o contribuinte em débito com a

Administração Fazendária, a certidão positiva será
fornecida com efeitos negativos.

§ 2° Será fornecida certidão negativa quando o
contribuinte estiver em dia com a Administração Fa
zendária, ou a exigibilidade da obrigação tributária
estiver suspensa nos terminais do art. 151 do Código
Tributário Nacional, ou, ainda, nos casos em que a
obrigação tributária estiver sendo parcelada e paga
em dia.

Art. 11. As leis regulamentos e demais normas
jurídicas que modifiquem matéria tributária indicarão,
expressamente, as que estejam sendo revogadas ou
alteradas, identificando, com clareza, o assunto, a al
teração e o objetivo desta.

Art. 12. A Administração Fazendária assegurará
aos contribuintes o pleno acesso às informações
acerca das normas tributárias e à interpretação que
oficialmente lhes atribua.

Art. 13 Não será admitida a aplicação de multas
ou encargos de índole sancionatória em decorrência
do acesso à via judicial por iniciativa do contribuinte.



VllI- prestar informações apenas por escrito às
autoridades fazendárias, em prazo não inferior a (cin
co) dias, salvo na hipótese de desembaraço aduanei
ro;

IX - ser informado dos prazos para pagamento
das prestações a seu encargo, inclusive multas e
acessórios, com orientação completa quanto ao pro
cedimento a adotar e à existência de hipóteses de re
dução do montante exigido;

X - recolher o tributo no órgão competente, sem
prejuízo de poder fazê-lo junto à rede bancária autori
zada;

XI- obter certidão negativa de débito. ainda que
o crédito tributário tenha sido extinto por causa diver
sa do pagamento, ouse tomado inexigível, sem prejuí
zo de nela constara razão determinante da extinção
ou da inexigibilidade;

XII - receber, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, prorrogável justificadamente uma única vez e

CAPíTULO 111
Dos Direitos do Contribuinte

Art. 19 São direitos do contribuinte:
I - ser tratado com respeito e urbanidade pelas

autoridades e servidores, que deverão facilitar o exer
cício de seus direitos e o cumprimento de suas obri
gações;

11 - poder exercer os seus díreitos, ter acesso às
informações de que necessite e dar cumprimento às
suas obrigações;

III - formular alegações e apresentar documen
tos antes das decisões administrativas, e tê-los consi
derados por escrito e fundamentadamente;

IV - ter ciência formal da tramitação dos proces
sos administrativo-tributários em que tenha a condi
ção de interessado, deles ter vista e obter as cópias
que requeira, e conhecer formalmente as decisões
neles proferidas;

V - fazer-se assistir por Advogado;
VI- identificar o servidor de repartição fazendá

ria e conhecer-lhe a função e atribuições do cargo;
VII - receber comprovante pormenorizado dos

registros, documentos, livros e mercadorias entre
gues à fiscalização fazendária ou por ela apreendi
dos;
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Art. 14. Évedada, para fins de cobrança extraju- te, administrativamente ou em limo, como condição
dicial de tributos, a adoção de meios coercitivos con - para admissibilidade de defesa ou recurso no proces-
tra o contribuinte, tais como a interdição de estabele- so tributário-administrativo ou no processo judicial.
cimento, a proibição de transacionar com órgãos e § 2° Excetua-se do disposto neste artigo a ga-
entidades públicas e instituições oficiais de crédito, a rantia da execução fiscal, nos termos da lei processu-
imposição de sanções administrativas ou a instituição ai aplicável.
de barreiras fiscais.

Parágrafo único. Os regimes especiais de fiscali
zação, aplicáveis a determinados contribuintes, so
mente poderão ser instituídos nos estritos termos da
lei tributária.

Art. 15. Os efeitos da decisão transitada em jul
gado, em controle difuso ou em ação direta, procla
mando a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
não implicarão exigência de complementação, no âm
bito administrativo ou judicial, do valor do crédito tribu
tário extinto anteriormente à vigência da decisão.

Art. 16. Somente o Poder Judiciário poderá des
considerar a personalidade jurídica de sociedade,
quando, emdetrimento da Administração Fazendária,
houver pomprovado abuso de direito, excesso de po
der, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos
estatutos ou contrato social.

§ 1° A desconsideração da personalidade jurídi
ca por decisão judicial ocorrerá também nos casos de
falência, estado de insolvência, encerramento ouina
tividade da empresa, provoca.dospor má administra
ção.

§ 2° A desconsideração somente pode ser reali
zada em relação a terceiros que, nos termos da lei
das Sociedades Anônimas (lei n·"6.404, de 15 de de
zembro de 1976), detenham poder de controle sobre
a empresa.

§ :1' A desconsideração fica limitada aos sócios
da pessoa jurídica e exige prova inequívoca de que a
sociedade foi utilizada para acobertamento dos sóci
os e utilizada corno instrumento de fraude.

Art. 17. Presume-se a boa-fé do contribuinte até
que a Administração Fazendária comprove o contrário.

Parágrafo único. Ninguém será obrigado a ates
tar ou testemunhar contra si próprio, considerando-se
ilícita a prova assim obtida do contribuinte (art. 5°, in
ciso lVI, Constituição Federal).

Art. 18. Além dos requisitos de prazo. forma e
competência, é vedado à legislação tributária estabe
lecer qualguer outra condição que limite o direito à in
terposição de impugnações ou recursos na esfera ad
ministrativa.

§ 1° Nenhum depósito, fiança, caução, aval ou
qualquer outro ônus poderá ser exigido do contribuin-
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por igual período, resposta fundamentada a pleito for- I - a identificação do intimado e o nome do ór-
mulado à Administração Fazendária, inclusive pedido gão ou entidade administrativa;
de certidão negativa, sob pena de responsabilização 11 - a finalidade da intimação;
funcional do agente; 111- a data, a hora e local de comparecimento;

XIII - Ter preservado, perante a Administração IV - informação sobre a necessidade de compa-
Fazendária, o sigilo de seus negócios, documentos e recimento pessoal ou possibilidade de se fazer repre-
operações, quando não envolvam os tributos objetos sentar;
de fiscalização; V - informação sobre a possibilidade de conti-

XIV - não ser obrigado a exibir documento que nuidade do processo independentemente de seu
já se encontre em poder da administração pública; comparecimento;

XV - receber da Administração Fazendária, no VI- a indicação dos fatos e fundamentos legais
que se refere a pagamentos, reembolsos, juros e atu- pertinentes.
alização monetária, o mesmo tratamento que esta § 2° A intimação observará a antecedência míni-
dispensa ao contribuinte, em idênticas situações. ma de 5 (cinco) dias úteis quanto a data de compare-

Art. 20 A Administração Fazendária informará cimento;
semestralmente, a carga tributária incidente sobre § 3° A intimação pode ser efetuada por ciência
mercadorias e serviços, inclusive bancárias art. 150, no processo, por via postal com aviso de recebimen-
§ 5°, da Constituição Federal. to, por telegrama ou por outro meio que assegure a

§ 1° Será especialmente informada a carga tri- certeza da ciência do interessado.
butária incidente sobre as mercadorias que compõem § 4° No caso de não ser o contribuinte encontra-
a cesta básica. do no domicílio por ele declarado, ou no de interessa-

§ 2° A não-edição de pautas que contenham os dos indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
valores e informações a que alude este artigo confi- indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de
gura infração funcional do responsável. publicação oficial.

Art. 21 O contribuinte será informado do valor § 5° As intimações serão nulas quando feitas
cadastral dos bens imóveis e dos procedimentos de sem observância das prescrições legais.
sua obtenção, para fins de ciência dos elementos utili- § 6° O comparecimento do contribuinte supre a
zados na exigibilidade dos impostos que incidam so- falta ou a irregularidade da intimação.
bre a propriedade imobiliária e a transmissão dos di- Art. 24 Serão objeto de intimação os atos do
reitos a ela relativos. processo de que resultem, para o interessado, a im-

Parágrafo único. Configura excesso de exação a posição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao
avaliação administrativa do imóvel em valores mani- exercício de direitos e atividades, assim como os atos
festamente superiores aos de mercado, por ela res- de outra natureza que produzam efeito na relação tri-
pondendo solidariamente quem assinar o laudo e seu butária.
superior imediato, sem prejuízo das sanções penais Art 25 Sem prejuízo dos ônus da sucumbência,
cabíveis. o contribuinte será reembolsado do custo das fianças

Art. 22 O contribuinte tem direito de, na forma da e outras garantias da instância judicial, para a sus-
lei, ser notificado da cobrança de tributo ou multa. pensão do credito tributário, quando este for julgado

Parágrafo único. Além do disposto no art. 42 improcedente.
desta Lei, a notificação deverá indicar as impugna- Art 26. A pendência de processo administrativo
ções cabíveis, o prazo para sua interposição, o órgão ou judicial, em matéria tributária, não impedirá o con-
competente para julgamento o valor cobrado e seu tribuinte de fruir de benefícios e incentivos fiscais ou
respectivo cálculo, e, de maneira destacada, o não financeiros, nem de ter acesso a linhas oficiais de cré-
condicionamento da defesa a qualquer desembolso dito de participar de licitações, desde que judicial-
prévio. mente suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Art. 23 O órgão no qual tramita o processo admi- Art. 27. São assegurados, nos processos admi-
nistrativo tributário determinará a intimação do inte- nistrativo fiscal, o contraditório, a ampla defesa e o du-
ressado para ciência de decisão ou efetivação de dili- pio grau de deliberação.
gências. Parágrafo único. A Segunda instância adminis-

§ 1°A intimação deverá conter: trativa será organizada como colegiado, no qual terão

~~- ~ ,--_..- ----- -- ---- - --------- ,
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assento, de forma paritária, representantes da admi
nistração e dos contribuintes.

Art. 28. A autuação do contribuinte depende da
análise de sua defesa prévia, apresentada em 5 (cin
co) dias a contar da intimação.

Parágrafo único. A não apresentação de defesa
prévia não impede o prosseguimento do processo.
Mas não implica confissão quanto à matéria de lato.

Art. 29 O credito tributáriO do contribuinte, assim
reconhecido em decisão administrativa definitiva ou
sentença judicial transitada em julgado, poderá por
opção sua, ser compensado com débitos relativos à
mesma Fazenda Pública.

Parágrafo único. Ao crédito tributário do contri
buinte, objeto da compensação a que se refere o ca
put deste artigo, aplicam-se os mesmos índices de
correção monetária incidentes sobre os débitos fisca
is, contados desde o pagamento indevido, bem como
juros contados da decisão definitiva que o reconhe
ceu.

Art. 30. Na hipótese de suspensão da exigibili
dade do crédito tributário pelo depósito do seu mon
tante integral, o valor respectivo será aplicado, por or
dem do Juízo, em conta remunerada segundo, no mí
nimo, os índices de atualização e rentabilidade aplicá
veis caderneta de poupança.

CAPíTULO IV
Das Consultas em Matéria Tributária

Art. 31. Os contribuintes e as entidades que os
representam poderão formular consultas à Adminis
tração Fazendária acerca da vigência, da interpreta
ção e da aplicação da legislação tributária, observado
o seguinte:

I - as consultas deverão ser respondidas por
escrito no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, prorrogável uma única vez, por igual período,
fundamentadamente, sob pena de responsabílização
funcional;

11 - a pendência da resposta impede a autuação
por fato que seja objeto da consulta;

111- a ausência de resposta no prazo previsto no
inciso I implicará aceitação, pela Administração Fa
zendária, da interpretação e do tratamento normativo
dado pelo contribuinte à hipótese objeto da consulta,
sem prejuízo do disposto no art. 100 da lei n"
5.172/66.

Parágrafo único. A Administração Fazendária é
administrativa e civilmente responsável por dano que

a conduta de acordo com a resposta à consulta impo
nha ao contribuinte.

Art. 32. Os contribuintes têm direito à igualdade
entre as soluções a consultas relativas a uma mesma
matéria, fundadas em idêntica norma jurídica.

§ 10 A diversidade de tratamento administrati
vo-normativo a hipóteses idênticas permite ao contri
buinte a adoção do entendimento que lhe seja mais
favorável.

§ 20 As respostas ás consultas serão publicadas na
integra no jornal oficial ou periódico que o substitua.

Art. 33. Os princípios que regem o procedimento
previsto para a discussão do lançamento tributário
são aplicáveis, no que couber, ao direito de consulta
do contribuinte.

CAPíTULO V
Dos Deveres da Administração Fazendária

Art. 34. A Administração Fazendária, no desem
penho de suas atribuições, pautará sua atuação de
forma a impor o menor ônus possível aos contribuin
tes, assim no procedimento e no processo administra
tivo, como no processo judicial.

Art. 35. A utilização de técnicas presuntivas de
pende de publicação, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, das orientações a serem seguidas e
de sua base normativa, para conhecimento do sujeito
passivo a fim de que este possa, se for o caso, impug
nar sua aplicação.

Parágrafo único. Os indícios, presunções, fic
ções e equiparações legais não poderão ser instituí
dos para desvincular a·pretensão ao tributo da ocor
rência do fato gerador, com definido na Constituição
Federal e na lei complementar.

Art. 36. O parcelamento do débito tributário im
plica novação, fazendo com que o contribuinte retor
ne, a este título, ao pleno estado de adimplência, in
clusive para fins de obtenção de certidões negativas
de débitos fiscais

Parágrafo único. A Administração Fazendária
não poderá recusar a expedição de certidões negati
vas, nem condicionar sua expedição, à prestação de
garantias, quando não exigidas na concessão de par
celamento, salvo na hipótese de inobservância do pa
gamento nos respectivos prazos.

Art. 37. É vedado à Administração Fazendária,
sob pena de responsabilidade funcional de seu agente:

I - recusar, em razão da existência de débitos
tributários pendentes. autorização para o contribuinte
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imprimir documentos fiscais necessários ao desem- dida superior àquelas estritamente necessárias ao
penho de suas atividades; atendimento do interesse público;

11 - induzir, por qualquer meio, a auto-denúncia VII - indicação dos pressupostos e fundamen-
ou a confissão do contribuinte, por meio de artifícios tos de fato e de direito que determinarem a decisão;
ou prevalecimento da boa-fé, temor ou ignorância; VIII - observância das formalidades necessárias,

111 - bloquear, suspender ou cancelar inscrição essenciais à garantia dos direitos dos contribuintes;
do contribuinte, sem a observância dos princípios do IX -. adoção de formas simples, suficientes para
contraditório e da prévia e ampla defesa; propiciar adequado grau de certeza, segurança e res-

IV - reter, além do tempo estritamente necessá- peito aos direitos dos contribuintes;
rio à prática dos atos assecuratórios de seus interes- X - garantia dos direitos à comunicação, à apre-
ses, documentos, livros e mercadorias apreendidos sentação de alegações finais, à produção de provas e
dos contribuintes, nos casos previstos em lei; à interposição de recursos nos processos de que pos-

V - fazer-se acompanhar de força policial nas di- sam resultar sanções e nas situações de litígio:
Iigências ao estabelecimento do contribuinte, salvo se XI- proibição de cobrança de despesas proces-
com autorização judicial na hipótese de justo receio suais, ressalvadas as previstas em lei:
de resistência ao ato fiscalizatório; e XII- impulsão, de oficio do processo administra-

VI - divulgar, em órgão de comunicação social, tivo tributário, sem prejuízo da autuação dos interes-
o nome de contribuintes em débito. sados.

Parágrafo único, O direito de examinar merca- Art. 41. É obrigatória a emissão de decisão fun-
dorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos damentada, pela Administração Fazendária, nos pro-
comerciais ou fiscais dos contribuintes restringem-se cessos, solicitações ou reclamações em matéria de
aos tributos de competência da pessoa política que sua competência, no prazo máximo de 45 (quarenta e
realizar a fiscalização. cinco) dias, prorrogável, justificadamente, uma única

vez e por igual período.
Art. 38. O agente da Administração Fazendária Art. 42. Os atos administrativos da Administra-

não poderá deixar de receber requerimentos ou co- ção Fazendária, sob pena de nulidade, serão motiva-
municações apresentados para protocolo nas reparti- dos, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurí-
ções fazendárias, sob pena de responsabilização fun- dicos, quando:
cional. I -neguem, limitem ou afetem direitos ou inte-

Art. 39. A Administração Fazendária obedecerá resses;
dentre outros, aos princípios da Justiça, legalidade, fi- 11 _ imponham ou agravem deveres, encargos
nalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalida- ou sanções;
de, moralidade, ampla defesa, contraditório, seguran- 111_ decidam recursos administrativo-tributário;
ça jurídica, interesse público e eficiência. IV _ decorram de reexame de oficio;

Art. 40. Nos processos administrativos perante a V _ deixem de aplicar jurisprudência firmada so-
Administração Fazendária, serão observados, dentre bre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
outros critérios, os de: propostas e relatórios oficiais; ou

I - autuação conforme a Lei e o Direito: VI _ importem anulação, revogação suspensão
11- atendimento aos fins de interesse geral, ve- ou convalidação de ato administrativo-tributário.

dada a renúncia total ou parcial de poderes ou com- § 1° A motivação há de ser explícita, clara e con-
petências, salvo autorização de lei; gruente, podendo consistir em declaração de concor-

!lI-objetividade no atendimento do interesse ju- dância com fundamentos de anteriores pareceres, in-
rídico, vedada a promoção pessoal de agentes ou au- formações, decisões ou propostas que, neste caso,
toridades; serão parte integrante do ato.

IV - autuação segundo padrões éticos de probi- § 2° É permitida a utilização de meio mecânico
dade, decoro e boa-fé; para a reprodução de fundamentos da decisão, desde

V - divulgação oficial dos atos administrativos, que haja identidade do tema e que não reste prejudi-
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Cons- cado direito ou garantia do interessado.
tituição; § 3° A motivação das decisões de órgãos colegi-

VI - adequação entre meios e fins, vedada a im- ados e comissões ou de decisões orais constará da
posição de obrigações, restrições e sanções em me- respectiva ata ou de termo escrito.

,,------ ------~~-----~~-



Art. 48. Para a defesa dos direitos e garantias
protegidos por esta lei são admissíveis todas as espé
cies de ações capazes de propiciar sua adequada e
efetiva tutela, observadas.as normas do Código de
Processo Civil e da Lei n° 7.347. de 24de julho de
1985.
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Art. 43. A ação penal contra o contribuinte, pela ria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a
eventual prática de crime contra a ordem tributária, parte contrária por uma relação jurídica base:
assim como a ação de quebra de sigilo fiscal, bancá- 111 - interesses ou direitos individuais homogê-
rio e de correspondência, só poderão ser propostas neos, assim entendidos os decorrentes de origem co-
após o encerramento do processo administrativo que mum.
comprove a irregularidade fiscal. § 2° Para os fins do § 1° deste artigo, são legiti-

§ 1° A tramitação do processo administrativo mados concorrentemente:
suspende a fluência do lapso prescricional penal. I - o Ministério Público: e,

§ 2° O ajuizamento de ação de quebra de sigilo II - as associações légalmente constituídas há
antes do encerramento do processo administrati- pelo menos um ano e que incluam entre seus fins ins-
vo-tributário será admitido somente quando essencial titucionais a defesa dos interesses, direitos e garanti-
à comprovação da irregularidade fiscal em apuração. as protegidos por esta léi, dispensada a autorização

Art. 44. O processo de execução fiscal somente assemblear.
pode ser ajuizado ou prosseguir contra quem figure § 3° O requisito de pré-constitUição a que se re-
expressamente na certidão da dívida ativa como suje- fere o § 2° deste artigo pode ser dispensado pelo Juiz
ito passivo tributário. quando haja manifesto interesse social evidenciado

§ 1° A execução fiscal em desacordo com o dis- pela dimensão ou característica do dano, ou pela rele-
posto nocaput deste artigo admite indenização judi- vância do bem jurídico a ser protegido.
cial pordanos morais, materiais e a imagem. § 4° Nasaçõ~.s coletivas a que se refere este ar-

§ 2° A sUbstituição de certidão de dívida ativa tigonão haverá adiantamento de custas, emolumen-
após a oposição de embargos à execução implica su- tos, honorários periciais ou quaisquer outras despe-
cumbência parcial incidente sobre o montante excluí- sas. nem condenação da associação autora. salvo
do ou redUzido da certidão anterior. comprovada má-fé. em honorários de advogados,

~rt. 45. É obrigatóriaa inscrição do crédito tribu- custas e despesas processuais.
tário na dívida ativa no prazo de até 45 (quarenta e § 5° Em caso de litigância de má-fé, a associa-
cinco) dias contados de. sua cOllstituição definitiva, ção autora e osdiretoresresponsáveispela proposi-
sob pena de responsabilidade funcional pela omis- tura da ação serão solidariamente condenados em
são. honorários advocatícios e ao décuplo das custas,

Art. 46. O termo de início de fiscalização deverá sem prejuízo da responsabilidade por perdas e da-
obrigatoriamente circunscrever precisamente seu ob- nos.
jeto, vinculando a Administração Fazendária.

Parágrafo único. Do termo a que alude ocaput
devérá constar o prazo máximo para a ultimação das
diligências, que não poderá exceder a 120 (cento e
vinte) dias, prorrogável justificadamente uma única
vez e por igualperíodo.

CAPíTULO VI
Da Defesa do Contribuinte

Art. 47. A defesa dos direitos e garantias dos
contribuintes poderá ser exercida administrativamen
te ou em juízo, individualmente ou a titulo coletivo.

§ 1° A defesa coletiva será exercida quando se
tratar de:

1- interesses ou direitos difusos, assim entendi
dos, para os efeitos desta lei, os transindividuais, de
natureza indivisível, de que selam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato:

11- interesses ou direitos coletivos, assim enten
didos,· para efeitos desta lei, os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sela titular grupo. catego-

CAPíTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 49. Parágrafo único e seu inciso I, do art. 174
do Código Tributário Nacional (lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966) passara a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 174 ..
Parágrafo único. A fluência do lapso prescricio

nal tributário interrompe-se:
J- pela decisão interlocutória do juiz que ordena

a citação (art. 8° § 20. da lei n.o 6.830/80):
Art. 50. Ficam revogados:
I - o art. 193 do Código Tributário Nacional (lei

n' 5172. de 25 de outubro de 1966):
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11- O § 30 do art., 6°; o § 30 do art. 11 e os artigos 3. Primeira, conceber um projeto de lei comple-
25. 26, 34 e 38 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nO mentar com normas gerais que vinculem a União, os
6.830, de 22 de setembro de 1980). Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Art. 51. Ocaput e o § 30 do art. 4° da Lei de Exe- Segunda, retirar, da declaração de direitos e ga-
cuções Fiscais (Lei nO 6.830. de 22 de setembro de rantias postas na Constituição Federal de 1988, suas
1980). passam a vigorar com a seguinte redação: conseqüências lógicas necessárias na praxis jurídica.

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução Terceira, resolver divergências jurisprudências
enquanto não for localizado o devedor ou encontra- e rixas doutrinárias no âmbito do Direito Constitucio-
dos bens sobre os quais possa recair a penhora e, nal e Tributário, as quais, desde 1988. inibem o gozo
nestes casos, o prazo de prescrição será de 5 (cinco) pleno das garantias constitucionais
anos ( - -) Quarta conceber um mecanismo eficaz de rápi-

§ 30 Encontrados que sejam, a qualquer tempo do acesso pelo contribuinte. particularmente o mais
o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos desassistido, o qual efetivamente responda à sua de-
para prosseguimento da execução, observado o pra- manda, algo próximo do que já conhece e tem pre-
zo do caput deste artigo." sente, como o Procon.

Art. 52. O prazo de que trata o art. 131, inciso I Quinta, uma lei equilibrada que, se de um lado
não se aplica às consultas formuladas anteriormente reforce juridicamente a posição de fragilidade que na-
à entrada em vigor desta Lei, para as quais fica esta- turalmente tem o contribuinte em face do Fisco, de ou-
belecidoo prazo de um ano, prorrogável. fundamenta- tro não retire do Poder Público a capacidade de arre-
damente, urna, única vez, por igual período. cadar.

Art. 53. Esta lei complementar entrará em vigor Estes alguns exemplos da conseqüência lógica
45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação. dos direitos e garantias constitucionais na praxis jurí

dica
Justificação

O presente projeto de lei complementar é iniciati
va que se associa ao projeto de lei complementar do
Senado - n.o 646/99, de autoria do Senador Jorge Bor
nhausen e tem por fim acelerar o trâmite legislativo com
a antecipação de seu debate nesta Casa, que teve sua
tramitação interrompida em razão da não reeleição do
Dep. Marcos Cintra, mas que certamente merece avali
ação e análise desta Casa e de seus pares.

Este projeto já incorpora as modificações apro
vadas nas Comissões - temáticas do Senado Fede
ral, donde sua feição de consenso interpartidário.

Esta sua justificação:
2. A premissa maior é assegurar ao contribuinte

um regime legal de relação com o Fisco pautado pela
clareza dos fatos e do direito em face dos direitos e
garantias postos na Constituição Federal.

Tem-se presente ainda o fato de que discute o
Congresso Nacional uma reforma tributária. Nesta,
como é natural, têm a União, os Estados, os Municípi
os e o Distrito Federal os seus patrocinadores.

O eq uilíbrio da relação da sociedade civil com o
Estado Fiscal exige, contudo, um estatuto que torne
substantivo e eficaz o catálogo de direitos e obriga
ções que mutuamente dei em se exigir o contribuinte
eo Fisco.

Daí revelar o projeto preocupação com cinco ta
refas:

Do devido processo legal com contraditório e
ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, de
corre a obrigação do Fisco de motivar expressamente
os fatos e o direito de sua ação. assim como declinar o
valor e respectivo cálculo da cobrança, desde a inti
mação para o processo administrativo até a decisão
final.

Do mesmo modo, a estrita observância de pra
zos para. concluir suas investigações e proferir deci
sões. Nas consultas inobservado o prazo, valerá a in
terpretação que lhe tenha conferido o contribuinte.

Daí, também, a vedação do uso de meios coer
citivos, para fins de cobrança extrajudicial, tais como
a interdição de estabelecimento, a proibição de tran
sacionar com órgãos e entidades públicas e institui
ções oficiais de crédito, a imposição de sanções ad
ministrativas ou a instituição de barreiras fiscais.

Do respeito á coisa julgada judicial e à decisão
definitiva do processo administrativo advém que o
efeito de decisão judicial final sobre inconstitucionali
dade será para o futuro, não implicando em comple
mentação de tributo já pago ou no cancelamento de
benefícios fiscais já auferidos, Em outras palavras, a
lealdade da previsibilidade e da estabilidade da rela
ção jurídica como Fisco.

Da presunção de não culpabilidade vêm a veda
ção de caução ou garantia para acesso ao judiciário,
salvo na execução fiscal; a proibição de uso de força
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policial nas diligências administrativas salvo autoriza- imóveis e dos procedimentos de sua obtenção" (art.
ção judicial a autorização do contribuinte imprimir os 21 do projeto), visto que, não raro, a exação toma por
documentos necessários à sua atividade quando ain- referência valor substantivamente exorbitante da prá-
da em curso o processo administrativo; e, ainda, a ve- tica do mercado.
dação de restrição de direitos em razão da mera in - 4. Resolve o projeto disputa dos doutrinadores
clusão unilateral do contribuinte em cadastros de ina- com o Fisco. Por exemplo, quando a Constituição, ao
dimplentes. tratar das imunidades tributárias, remete a lei os re-

Também por isso. condiciona-se a ação penal quisitos para sua fruição (art. 150. VI. c e art. 195, §
contra o contribuinte, pela eventual prática de crime 7°) só pode estar se referindo à lei complementar, por-
contra a ordem tributária, assim como a ação de que- que somente esta pode regular as limitações constitu-
bra de sigilo, ao encerramento do processo administra- cionais aopoder de tributar (Const., art. 146, 11). Nada
tivo que comprove a irregularidade fiscal. Vale dizer, impede que a impropriedade técnica do constituinte
toma-se o rito histórico do processo penal democráti- seja acautelada na lei complementar.
co, no qual á denúncia antecede inquérito acabado. Segundo exemplo, define o projeto que somente

Da igualdade jurídica flui o direito do contribuin- o Judiciário pode desconsiderar apersonalidade jurí-
te de ter seus créditos corrigidos pelos mesmos crité- dica da sociedade manipulada pelos sócios, median-
rios que seus débitos; de ter reembolsado os custos te abuso de direito ou fraude, em detrimento da Admi-
das fianças para embargar a execução fiscal; o direito nistração Fazendária. Fundamental que seja a con-
à sucurnbência parcial quando, já em Juízo, emita o cepção doutrinária, não pode ela servir de instrumen-
Fisco novo titulo de execução de valor menor. to de coação do Fisco. Assim como nos ensinamen-

Da anualidade da lei tributária, a obrigação da tos consagrados, a competência é exclusiva do Judi-
efetiva circulação dos diários oficiais ainda no ano ci- ciário.

vil anterior ao da incidência da nova obrigação, coi- Resolve o projeto, ainda, divergências jurispru-
bindo a prática abusiva de circulação ficta com data denciais.
retroativa.

Assim, se cumprir o contribuinte em dia com a
Da moralidade, da publicidade e da legalidade renegociação de seu débito, retornará ele à condição

vêm a responsabilidade funcional do agente que aja
fora dCilei, como também, e importantíssimo, a divul- de adimplente, operando-se. pois, uma novação.
gação semestral da carga tributaria incidente sobre Também o faz quando dispõe que o crédito que
bens, mercadorias e serviços, especialmente os da tenha o contribuinte em face do Fisco seja compensá-
cesta básica. vel contra qualquer outro tributo do mesmo ente fede-

Daí decorre, por igual, o dever de estipular ex- rativo. Afasta-se o conflito dos tribunais sobre a natu-
pressamente o Fisco, sempre que exigir ou aumentar reza - coincidente ou não, do tributo indevido e da-
tributos, a materialidade do fato, os sujeitos do vínculo quele como que se busca efetivar a cornpensação.
obrigacional, a base de cálculo e a alíquota. Neste 5. O projeto incorpora, para a defesa do contri-
mesmo passo, como dever de lealdade, a adoção de buinte, além, é óbvio, da defesa individual, o sistema
técnicas presuntivas pressupõe divulgação prévia que já consagrado na defesa do consumidor, acolhendo,
enseje sua. impugnação administrativa ou judicial. na defesa a titulo coletivo, os conceitos de interesses

Da moralidade, da publicidade e da legalidade ou direitos difusos, de interesses ou direitos coletivos
fluem, porigual, a previsibilidade ea estabilidade das e de interesses ou direitos individuais homogêneos.
relações jurídicas, razão por que "os efeitos da deci- Ficam, por conseguinte, legitimados para a ação,
são transitada em julgado, em controle difuso ou em concorrentemente o Ministério Público e as associa-
ação direta, proclamando a inconstitucionalidade de ções constituídas para a proteçãodos direitos assina-
lei ou ato normativo (..) não implicarão exigência de lados naleL
complementação, no âmbito administrativo ou judicial 6. O que se busca, sob a Constituição libertária
do Valor do crédito tributário extinto anteriormente à e social de 1988, é um regime de direitos e obriga-
vivência da decisão" (art. 15 do projeto). Eclara a nor- ções recíprocos; não se pretende, por óbvio, facilitar o
ma:" (..) do valor do crédito tributário extinto anterior- diferimento das responsabilidades do contribuinte
mente à vigência da decisão." para como pagamento dos tributos, nem criar empe-

Daqueles princípios deflui, também, que "o con- cilhos operacionais à eficiência gerencial do Fisco.
tribuinte será informado do valor cadastral dos bens Seu objetivo é tornar clara e precisa a ordem dos fa-
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tos e dos direitos que mutuamente regem a relação no mundo moderno da cidadania ativa, no qual defini-
democrática da sociedade civil com o Estado Fiscal. tivamente se insere o Brasil, espaço para constitui-

7. Com o "Código de Defesa do Contriouinte" o ções semânticas, nas quais sobre a cidadania pende
cidadão - contribuinte passa a ter uma relação de a espada de Dámocles nas mãos dos dirigentes de
igualdade jurídica com o Fisco para, mediante co-res- plantão. Tanto somos parte dessa universalidade dos
ponsabilidade cívica, tratarem juntos, e com transpa- direitos que em 1988 dispôs o constituinte que "os di-
rência democrática, da origem e da aplicação da arre- reitos e garantias expressos nesta Constituição não
cadação pública. Os deveres e os direitos são mútu- excluem outros decorrentes do regime e dos princípi-
os: nada se presume negativamente contra um ou ou- os por ela adotados, ou dos tratados internacionais
tro. o quanto se decidir, a favor de um ou outro, será em que a República Federativa do Brasil seja parte"

(art. 5° § 2°).mediante expressa indicação dos fatos e motivada
declinação do diretlo. 8. Tenha-se presente, ainda, que o projeto não

A correta compreensão da proposta exige uru se limita a repisar os direitos e garantias fundamenta-
repensar critico de métodos e presunções do direito is plasmados na Constituição. Vai além, para deles
público. O projeto implica, substancialmente, uma re- extrair os consectários necessários que condicionam
volução cultural na compreensão da Constituição, a interpretação e a jurisprudência do direito tributário.
para nela se ler o quanto em outras sociedades de- Nesse espírito, não se ocupa e projeto, salvo o
mocráticas, mais sólidas e corajosas no reconhecer e explicitado em suas disposições finais, em revogar ou
tornar eficazes os direitos da cidadania, já o fizeram reescrever disposições do Código Tributário Nacional.
há séculos ou décadas. Não se perca de vista que, concebido embora sob o

Não se cuida apenas de interpretar a Constitui- influxo democrático da Constituição de 1946, o direito
ção, mas, sim, deconstrui-Ia, Se na interpretação cir- tributário brasileiro codificado em 1966, particular-

mente nas relações do Fisco com o contribuinte, foi
cunscreve-se o aplicador a compreender a norma
para torná-Ia coerente com o sistema positivado no implementado sob as condições autocráticas das

Cartas de 1967e 1969. Dai o propósito do Código de
qual se insere, e daí extrair a solução do caso concre- Defesa do Contribuinte de interpretar o direito tributá
to, já na construção seu trabalho é reler a (Constitui- rio nacional nos moldes libertários da Constituição de
ção em face dos novos fatos políticos e das novas de- 1988 e da jurisprudência dela resultante, cuja sede é
mandas sociais para sobre eles projetar os princípios a sociedade civil, e cujo objeto maior é harmonizar,
fundamentais implícitos da Carta e, destarte, dar-lhes sob condições de igualdade jurídica, os interesses in-
solução justa sem ruptura institucional sem cismas dividuais e coletivos em face do Estado.
sociais e sem a necessidade de sucessivas e infindá-
veis emendas. A destinação exata deste projeto, por conse-

guinte, se põe na forma do art. 2° § 2°, da Lei de intro-
Mediante construção o legislador, o intérprete e dução ao Código Civil: A lei nova, que estabeleça dis-

o aplicador da lei não só reconsubstanciam os meca- posições gerais ou especiais a par das já existentes,
nismos de igualdade jurídica concebidos pelo consti- não revoga nem modifica a lei anterior. "É, pois, um
tuinte originário. como também, e mais fundamental- projeto que encerra lei de caráter explicativo, para o
mente, revivificam os ideais de justiça social da socie- fim de submeter o direito vigente, consolidado e ex-
dade civil pandido em um regime político autocrático, ao sentido

Há que se ter presente que vive hoje o mundo a democrático e ao espírito Iibertário da Constituição de
era dos direitos legislados. A cidadania não se satis- 1988. Desta, da evidente prevalência dos direitos hu-
faz mais com meras declarações de direitos - todo di- manos e da concepção de uma sociedade civil con-
reito é. Assim, a Constituição brasileira tornou expres- troladora e legitimadora do Estado, decorre a obriga-
so que "as normas definidoras dos direitos e garantias ção do Congresso Nacional de conferir eficácia cons-
fundamentais têm aplicação imediata" (art. 5°, § 1°). trutiva ao direito anterior, recepcionado em 1988, me-

Longe está o tempo de ter o cidadão seus direi- diante exegese compatível com os comandos norma-
tos fundamentais subordinados à discricionariedade tivos objetivos da Lei Maior.
do Estado mediante cláusulas de eficácia contida ou 111
não auto-aplicáveis ou apenasprogramáticas. 9. Este projeto de lei complementar torna eficaz,

Os regimes de liberdade sempre rejeitaram na relação do cidadão-contribuinte como Fisco, a or-
essa visão positivista radical que caracterizou os regi- dem de valores normatizados no sistema constitucio-
mes autoritários da democracia formal. Não há mais nal brasileiro.

----- ----- --------------------- ---- --- ------------------
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No que complementa e explica, para tornar cas da Administração tributária e dos contribuintes,
substantivamente eficaz, os dispositivos constitucio- com a finalidade de favorecer a estes o melhor cum-
nais sobre a declaração de direitos fundamentais do primento voluntária das obrigações."
contribuinte e sobre os princípios de justiça fiscal con- 11 .°Código de Defesa do Contribuinte, que ora
dicionadores da tributação, põe a sociedade civil em se propõe, tem, por conseguinte, o objetivo de fortale-
pé de igualdade legal com os gerentes esta.tais na cer a cidadania fiscal, .complementando as normas
busca e consecução dos grandes ideais de justiça so- constitucionais pertinentes e compatibilizando a legis-
cial e redistribuição da riqueza .mediante a tribUtação. lação brasileira com a internacional num momento de
Em outras palavras. cuida de sistematizar e unificam globalização e expansão das economias nacionais.
a.s regras referentes ao estatuto do contribuinte. IV

10. Assiste-se, nesta virada de século, a um ex- 12. Estas algumas das disposições que mais
traordinário fortalecimento dos direitos fundamentais, afetam a relação do cidadão~contribuinte com Fisco eseja no plano das Legislações internas. e dos trat.ados

. d f ~ . 'd' d mais demandam o repensar de práticas consagradas
internacionais, sejano campo a re lexao jUrllca e a no nosso direito público.
busca da~ua justificativa ética, Nessa perspectiva os
direitos fundamentais do contribuinte passam a ter A cláusula que conceitua justiça tributária como
nova relevância. A Constituição de 1988 dedica todo aquela que atenda aos princípios constitucionais da
Umcapitulo (art. 150a 152) às. limitações ao poder de isonomia, da capacidade contributiva, da eqüitativa
tributar, que consubstanciam os direitos básicos. do ci- distribuição da carga tributária, da generalidade, da
dadãofrente aopaderfiscaldo Estado e que se colo- progressividade e da não·confiscatoriedade" (art. 2°,
cam como contraponto tributári? do elencodos direitos parágrafo único).São parâmetros para a validade dos
e garantias proclamados e assegurados pelo art. 5°. tributos, tanto para o Fisco que o institua, quanto para

As normas constitucionais, contudo, por sua ge- o contribuinte que o COnteste. Sua abstração cederá à
neralidade ~. ab~rtUra,n~cessitam decomplementa- eficácianoex~me de cada caso concreto, seja no pla-
ção na via legislativa a fim de harmonizar OS direitos no administrativo ou noprocesso judicial. Tal norma,
humanos e o ordenamento tributário positivo. em combinação corp aquelas que dispõem sobre o

Por outro lado reafirrna.-seapreocuPl:ição com a processo admin.istrativo-tributário e a fundamentação
justiçafiscal, que, s~ndoespecial emanaçãodaidéia dos atos da Administração Fazendária, abre. campo
dejustiçasociaJ, necessita de princípios positivados novo a relação do cidadão corri o agente estatal.
que a instrumentalizem. 13. A explicitação de que o exigir OU aumentar

Esses dóis vetores - os direitos fundamentais tributo somente se dàrá mediante lei (Cons1. Fed., art.
do contribüinte e a busca da justiça fiscal, passam a 150, inciso I) "pressUpõe a estipUlação expressa de
vincular o direito hodierno no plano nacional e no in- todas os elementos indispensáveis àincidência, qua-
ternaciónal. is sejam, descrição objetiva da materialidade do fato

sobre~~r~~6~rH~~~~0~(W~C~0~~~:~çr~s~~=~~: gerador, a indicação dos sujeitos do vínculo obrigaci-
. .. . onal, da base de cálculo e da alíquota, bem como dos

Rica- 1969), dispõem sobre os direitos básicos dos aspectos temporal e espaçi~1 da obrigação tributária"
contribuintes. Nos Estados Unidosfoi aprovada, em 30 (ar1. 4°). Mais do que ale~élUdade formal, também a
dejulhodl:':l1996, aDeclaração de Direitos do Contri- transparência, a moralidade e a economicidade
buint~ U(Taxpayer 9h11. of RightsH), que alterou o Có- (C F d 37 ). . I . d'
digo de Rtmdas ltiternas de 1986 (Internai Sevenue ons1. e., art.· ,capui na ré ação de Ireito entre
Cade) para fortalecera proteção aos contribuintes. os sujeitos ativo e passivo da relação tributária.

N · ... h . 14...0... respeit.o.·...à. an.ua.lid.ad.e. (C.on.s.t .. Fed. art.•. a Espan a publicou-se a "Ley de Derechos y .•. .. .... •.. ...
Garantias de los Contribuyentes - LDGC (n" .1/1 998, 150, incisollL alín~~b,)m~diantepublicidadeque se
de 26 oe fevereiro), que regula os direitos e garantias de, efetivame~te, oentro d~ ano civi.1 anterior ao da
básicas.dos contribuintes em suas relações com as exigibilidade, mediantecirçulaçãodos diários oficiais
Administra~Ões tributárias" e que, segundo sua expo- até 31 de dezembro, com aCesso a.os assinantes e ao
siçãode~otivos,. con~tituiu "um· marco de inegável público em geral, donde inválidas as ficções de circu-
transcendência no proçessodereforço do principio lação com data retroativa do periódico (art.5° egO).
da·seQura~ça jurídica característico das sociedades 15. A identifica~ão diferenciada dos fatos gera-
democráticas mais avançadas permitindo, adernais, dores e dasbas~s de cálculo dos impostos atribuídos
aprofundara idéia de equilíbrio das situaçÕes jurídi- á competência da União, dos Estadds,do Distrito Fe-
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deral e dos Municípios, de sorte a evidenciar a inexis- seja, a consolidação imutável da relação contribuin-
tência, ainda que indireta, da bitributação (art. JO). te-Fisco, vale dizer, sociedade civil-Estado, valida-

16. A explicitação do serviço prestado ou posto mente constituída conforme à lei vigente.
á disposição do obrigado e do exercício do poder de Estranho ao sistema valorativo de uma Constitu-
polícia que justifiquem a criação de taxas (art. 6°). ição que cria uma ordem estatal fundada em um siste-

17. Crucial à nova cidadania e à construção ma de direitos e garantias individuais em face do
constitucional é a disposição de que "os efeitos da de- Estado, vale dizer, de uma ordem estatal que extrai
cisão transitada em julgado, em controle difuso ou em validade legal e legitimidade política da sociedade ci-
ação direta, proclamando a inconstitucionalidade de vil que a gerencia mediante representantes eleitos,
lei ou ato normativo federal, estadual, municipal ou do estranho será repita-se, admitir a eterna instabilidade
Distrito Federal, não implicarão exigência de comple- e imprevisibilidade de uma relação jurídica do cida-
mentação, no âmbito administrativo ou judicial do va- dão-contribuinte validamente constituída com o agen-
lor do crédito tributário extinto anteriormente à Vigên- te estatal sob a lei.
cia da decisão" (art. 15). A norma é central à compreensão dessa nova

Cuida-se de conferir estabilidade e previsibilida- cidadania, vale dizer, de uma relação entre iguais, no
de á relação jurídica já consolidada entre o contribuin- plano das relações obrigacionais do cidadão-con-
te e o Fisco Vale dizer, extinto embora o crédito tribu- tri-buinte com o Estado fiscal.
tário, ou usufruída uma vantagem fiscal qualquer, es- A motivação da norma tem agora reconheci-
tará o contribuinte sujeito a ter que pagar a mais, ou a mento formal·: sua percepção cultural está acolhida na
se desfazer e a compensar monetariamente a vanta- Lei n.o 9.668, de 10 de novembro de 1999 (DOU
gem fiscal, se, a qualquer momento, em futuro incerto 11-11-99), cujo art. 27 dispõe: "ao declarar a inconsti-
e não sabido, vier o judiciário a declarar inconstitucio- tucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista
nal a lei vigente ao tempo de consolidação da relação razões de segurança jurídica ou de excepcional inte-
tributária. resse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por

Está consagrado na nossa cultura jurídica que a maioria de dois terços de seus membros, restringir os
lei declarada inconstitucional, mediante decisão final efeitos daquela declaração ou decidir que ela só te-
do Judiciário, é nula desde sua edição, não se conva- nha eficácia a partir de seu transito em julgado ou de
lidando qualquer ato sob ela praticado. Não contem- outro momento que venha a ser fixado."
pia, a jurisprudência, a hipótese de o judiciário, parti- 18. Outras disposições relevantes desse novo
cularmente os cortes constitucionais, poderem, caso tempo homenageiam o principio de que ninguém será
a caso. mediante juízo de oportunidade política e con- privado de seus bens e direitos sem o devido proces-
veniência social, em face dos valores acolhidos na so legal (Const Fed., art. 5° incisos L1V e IV).
Constituição mesma, dentre eles, sem dúvida, a esta- Assim, fica proibida a interdição de estabeleci-
bilidade e previsibilidade da lei e das relações dela le-

mentos, a proibição de transacionar com repartiçõesgitimamente extraídas, declarar a inconstitucionalida-
de com efeito para o futuro. públicas, a instituição de barreiras fiscais e outros me

ios coercitivos para a cobrança extrajudicial de tribu-Este o passo de construção constitucional. Por
que não acolher o Judiciário brasileiro a experiência tos (art. 13 e 14).
de outros sistemas constitucionais, mais antigos, Da mesma forma, em razão de processo admi-
mais estáveis e culturalmente mais prestigiosos, nos nistrativo ou judicial, em matéria tributaria, impedir-se
quais as cortes constitucionais adotam tal procedi- o contribuinte de fruir de benefícios e incentivos fisca-
mento são clássicos e inúmeros os precedentes, até is ou financeiros, ou de ter acesso a linhas oficiais de
mesmo no campo do direito penal e processual penal, crédito ou de participar de licitações (art. 26).
e portanto no âmbito crucial da liberdade, nos quais, É vedado à Administração Fazendária recusar,
reconhecida a inconstitucionalidade da lei no caso em razão de débitos tributários pendentes, autoriza-
concreto, e assim anulada a condenação, não se es- ção para o contribuinte imprimir os documentos ne-
tenderam, genérica e retroativamente, os efeitos da cessários ao desempenho de suas atividades; ou blo-
decisão. quear, suspender ou cancelar inscrição do contribuin-

Ao valor constitucional supremo de não se ad - te sem observância dos princípios do contraditório e
mitir como válida a norma contrária à Constituição, da prévia e ampla defesa(art.37, incisos I e 111).
sem o que ruiria o primado da constituição escrita, se Não menos importante, veda-se ã Administra-
coloca outro valor essencial à ordem jurídica, qual ção o uso de força policial nas diligências ao estabele-

- ------ --- ----- ------~-- -
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cimento do contribuinte, salvo se com autorização ju
dicial na hipótese de justo receio de Resistência (Art.
37, V), o direito de defesa ou de recurso, administrati
vo ou judicial, não poderá ser condicionado a depósi
to, fiança, caução, aval ou outro ônus qualquer, exce
to na execução fiscal, nos termos da lei processual
aplicável (art.18).

19. Somente ao Judiciário será permitido des
considerar a personalidade jurídica da sociedade
quando for ela instrumento de fraude à lei para ocultar
sócios ou terceiros que tenham poder de controle,
conforme a Lei das Sociedades Anônimas (art. 16).

A desconsideração (disregard of legal entity
doctrine) visa punir o abuso de direito e a fraude medi
ante o uso de personalidade jurídica. O primeiro con
ceito clássico vem de 1912, e foi lembrado em confe
rência pelo renomado jurista Rubens Requião: "quan
do o conceito de pessoa jurídica se emprega para de
fraudar os credores, para subtrair-se a uma obrigação
existente; para desviar a aplicação de uma lei, para
constituir ou conservar um monopólio ou para prote
ger velhacos ou delinqüentes, os tribunais poderão
prescindirdapersonalidade jurídica e considerar que
a sociedade é um conjunto de homens que participam
ativamente de tais atos e farão justiça entre pessoas
reais "(ES.D., 2/76).

Já o conceito revela a exclusividade dos tribuna
is. O que faz o projeto é prevenir a manipulação e o
mau uso desse mecanismo de compreensão e análi
se dos ne~óciosdeuma pessoa jurídica pela Admi
nistração Fazendária como forma de coagir o contri
buinte, no processo administrativo-tributário, o qual
se desenvolve sem o controle e a condução isenta do
terceiro imparcial- o Juiz, perante quem os pedidos
de requisição de documentos hão de ser justificados
e submetidos ao crivo do contraditório.

20. Af: técnicé:\s presuntivas são instrumento de
eficácia gerenciaL O que não admite o projeto é ser o
sujeito passivo· tomado de surpresa com o ônus da
obrigação. Porissomesmo, a lealdade do Estado com
o cidadão-çontribuinte demanda a publicidade prévia
do atopara ciência dos que por ele afetados para sua
impugnação administrativa ou judicial (art. 35).

21. Parcelado o débito tributário, e se cumprido
o acordo, não pode o cidadão-contribuinte continuar a
sofrer •• os ônus da inqdimplência. O projeto resolve
disputa doutrinária e divergência de tratamentos ad
ministrativosedejllrisprudência ao definir o parcela
mento comopovação, donde o retorno ao pleno esta
do de adimpl~ncia,inclusivepara a obtenção de certi
dõesnegativas de débitos fiscais (art. 36).

22. Relevantes os prazos estabelecidos para as
decisões da Administração Fazendária. livrando o ci
dadão-contribuinte da espera infindável para a solu
ção de suas demandas.

Assim, circunscrita a Administração Fazendária
ao objeto lançado no termo de inicio da fiscalização,
tem ela prazo de 120 dias para ultimar as diligências
art. 46).

O prazo máximo para emitir decisão nos proces
sos, nas solicitações ou nas reclamações será de 45
dias (art. 19, XII e 41).

Nas consultas o prazo é de 45 dias, com a res
salva importante de que, oferecendo o contribuinte
sua interpretação, prevalecerá esta se o Fisco não
observar o prazo da lei (art. 31).

Visto o equilíbrio entre as partes, a realidade da
gerência da Administração Fazendária, e o direito pú
blico que regea matéria, todos os prazo são prorrogá
veis uma única vez, por igual período mediante justifi
cação.

23. Os contribuintes passarão a conhecer os im
postos incidentes sobre mercadorias, especialmente
as que compõem a cesta básica, bem como os inci
dentes sobre serviços bancários, pela divulgação se
mestral da carga tributária a eles agregada (art. 20).

24. Duas outras disposições reforçam a lealda
de que deve reger as relações do cidadão-contribuin
te com o Fisco.

A primeira firma que, sem prejuízo da sucum
bência, o contribuinte será reembolsado do custo das
fianças e outras garantias de instância judicial, para a
suspensão do crédito tributário, quando este for julga
do improcedente (art. 25). Nas execuções fiscais, em
especial, para recorrer jUdicialmente, vê-se o contri
buinte obrigado a afiançar o débito que se lhe impõe,
com que arca com o custo financeiro até agora não
compensável.

Asegunda permite que o contribuinte, credor do
Fisco em face de decisão final, administrativa ou fis
cal, compense o credito contra débitos quaisquer que
tenha perante a mesma Fazenda Pública (art.29),
com o que o projeto encerra demandas intermináveis
nas quais se disputa sobre a natureza coincidente ou
não dos tributos que enseje a compensação.

25. O projeto, dada sua natureza de lei comple
mentar, resolve ainda a compreensão do melhor sen
tido do quanto disposto nos artigos 150, inciso VI, alí
nea c e 195, § ]O, da Constituição Federal, os quais
remetem à Lei a criação das exigências e dos requisi
tos de fruição das imunidades tributáriasnela previs
tas (art. 8°). Cuida-se, conforme a melhor leitura para
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a eficácia substantiva da Constituição, de lei comple- Declara-se que os direitos e garantias do contri-
mentar nunca de Lei ordinária, porquanto, sabida- buinte serão reconhecidos pela Administração Fazen-
mente, é da lei complementar a competência para re- dária, sem prejuízo de outros decorrentes da Consti-
guiar as limitações constitucionais ao poder de tribu- tuição Federal, dos princípios nela expressos ou im-
tar (Const. Fed., art. 146, 11). Eesta a lição dos autores plícitos, e dos tratados internacionais em que a Repú-
de maior nomeada. blica Federativa do Brasil seja parte.

A relevância social e política dos partidos políti- O projeto, por conseguinte, deixa claro, nas dis-
cos e suas fundações, das entidades sindicais dos posições introdutórias, a eficácia nacional da lei, o ob-
trabalhadores, das instituições de educação e de as- jetivo de proteger o contribuinte, firmando-lhe o esta-
sistência social, sem fins lucrativos, justificam que o tuto legal e declarando-lhe os direitos e as garanti-as,
Congresso Nacional encerre a rixa doutrinária. e a preocupação em considerar como integrantes da

O mandamento da lei complementar que o pro- mesma equação valorativa os princípios relacionados
jeto explicita é exatamente aquele acolhido pelo Su- com a sua liberdade e com a justiça fiscal.
premo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 11 28. O Capitulo 11 versa sobre as normas funda-
de novembro de 1999, em processo de que relator o mentais, estampa as normas gerais estruturantes da
Ministro Moreira Alves, quando aquela Corte confir- relação jurídico-tributária, complementa a definição
mou medida liminar antes deferida pelo Ministro Mar- dos princípios constitucionais vinculados à segurança
co Aurélio, sustando os efeitos de lei ordinária que jurídica, baliza os aspectos essenciais á definição do
pretendera atuar no campo do art. 146, inciso 11, da tributo no quadro da legalidade tributária e veda à lei
Constituição Federal. ordinária estabelecer requisitos para a fruição das

imunidades tributárias.
26. A eficácia desta Lei fica assegurada median-

te ações administrativas ou judiciais, de iniciativa indi- O princípio constitucional da anterioridade, fre-
vidual ou coletiva, nos moldes do Código de Defesa qüentemente objeto de abuso por parte do adminis-
do Contribuinte (Lei n.o 8,078, de 11 de setembro de trador e do legislador ordinário, é fortalecido, prescre-

vendo-se que para a cobrança de tributos, no exercí-
1990, art. 81 e seguintes). Destarte, o Ministério PÚ- cio seguinte, o jornal oficial deverá ser distribuído a to-
blico e as associações civis ficam legitimados para a dos os assinantes e ser acessível ao público em geral
ação coletiva na defesa dos direitos e garantias expli- até 31 de dezembro do exercício anterior.
citados no projeto (art. 47). De grande alcance para a transparência da le-

27. Oprojeto estrutura a Lei de Direitos e Garan- gislação tributária é a previsão de as Leis e os regula-
tias do Contribuinte, em sete capítulos, a saber das mentos modificadores de normas tributárias relacio-
disposições preliminares, das normas fundamentais, narão as que forem revogadas, bem assim as que ti-
dos direitos do contribuinte, das consultas em matéria verem sua redação alterada. No mesmo sentido as
tributária, dos deveres da administração Fazendária, que obrigam a Administração Fazendária a assegurar
da defesa do contribuinte e das disposições finais. aos contribuintes o pleno acesso às informações

No capítulo inicial estabelece-se o fundamento acerca das normas tributárias e da interpretação que
de validade da lei complementar, estendendo os seus oficialmente lhes atribua.
efeitos à União, aos Estados e Distrito Federal e aos Ratifica-se, por lei, a proibição de sanções políti-
Municípios. Define-se o conceito de contribuinte, que cas, já proclamada pelo Judiciário, inovação de gran-
é tomado em sua acepção mais ampla, a abranger to- de alcance é a norma anti-elisiva que permite a des-
das as formas de sujeição passiva tributária, inclusive consideração da personalidade jurídica da sociedade
responsabilidade, substituição tributária, solidarieda- quando, em detrimento da Administração Fazendária,
de e sucessão tributária. Introduz-se dispositivo de houver comprovado abuso de direito, excesso de po-
grande alcance pana a justificativa ético-jurídica da der, infração da Lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos
tributação, determinando-se que a instituição de tribu- estatutos ou contrato social.
tos atenderá ao princípio da justiça tributária, com o 29. O Capítulo 111 estabelece o catálogo dos di-
corolário de que se considera justa a tributação que reitos do contribuinte. Dentre eles os de ter acesso à
atenda aos princípios constitucionais da isonomia, identificação do funcionário das repartições fazendá-
capacidade contributiva das pessoas obrigadas ao rias, prestar às autoridades fazendárias informações
pagamento de tributos, eqüitativa distribuição da car- apenas por escrito, receber em 30 dias resposta a
ga tributária. generalidade. progressividade e seus pleitos, não exibir documentos já apresentados
não-confiscatoriedade. a outros órgãos da Administração Pública, ser posto



PROJETO DE LEI N° 1.463, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

O Congresso Nacional decreta.
Art. 1° - Fica instituído o Programa de Seguro

Agrícola, destinado a desobrigar oprodutor rural de Ii-

Institui o Programa de Seguro Agrí
cola e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Agricul
tura e Política Rural Finanças e Tributação;
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput-
~CO .
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no mesmoplano da Administração Fazendária no que be-se à Administração Fazendária a divulgação, em
se refere a pagamentos, reembolsos, juros e atualiza- órgãos de comunicação social, do nome dos contribu-
ção monetária. Adotam-se diversas medidas de pro- intes em débito, prevê-se que o termo de inicio de fis-
teção no âmbito da defesa perante as instâncias ad - calização obrigatoriamente circunscreva seu objeto,
ministrativas e judiciais, inclusive a previsão, constan- vinculando a Administração Fazendária, vedam-se.
te tarnbém do Projeto de Emenda Constitucional nO dentre outraspráticas administrativas, o cerceamento
175/95, de que a ação penal c.ontra o contribuinte, de direitos dos devedores, de abuso da boa-fé ou ig-
pela eventual práticade crime contra a ordemtributá- norância do contribuinte, de constrangimento na co-
ria, só poderá ser proposta após o encerramento do brança de tributos e de demora no exercício das ativi-
processo administrativo, suspendendo-se durante a dades previstas em Lei; proíbe-se o agente da Admi-
tramitação do processo administrativo a fluência da nistração de deixar de receber requerimentos ou co-
prescrição penal municações apresentados para protocolo nas reparti-

Na área do processo administrativo-tributário ções fazendárias.
vedam-se a instituição de instância única e a adoção 32. As normas do Capítulo VI cuidam da defesa
de condições que limitem o direito á interposição de do cohtribuinte rnediante adoção do modelode defe-
impugnações ou recursos. sa coletiva consagrado no Código de Defesa do Con-

O projeto incorpora, ainda, alguns dos princípi- sumidor. Definem-se, por conseguinte, sob os mes-
os centrais estampados na Lei geral do processo ad- mos termos e condições, os interesses ou direitos di-
ministtativofederal (Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de fusos e os coletivos, assim como os individuais homo-
1999) para que se lhe confiram caráter nacional vin - gêneos, seguida da legitimação do Ministério Público
culante. e das associações civis para a ação judicial.

30. O Capítulo IV dispõe sobre as consultas em 33. No Capítulo VII, em dIsposições finais, adap-
matéria. tributária, campo no qual. ocorrem algumas tam-se alguns dispositivos do Código Tributário Naci-
das violações.mais graves aos direitos do contribuin- onal e da Lei de Execuções.Fiscais à filosofia deste
te. Fixa-se. o prazo de 30 dias para a resposta da projeto de lei, como também à legislação e jurispru-
Admhiistração, oque coibirá o abuso freqüentemente dência supervenientes.
praticado de deixar o sujeito passivo sem a orienta- Assim como a conquista do Código de Defesa
ção do Fisco. Os contribuintes passam a ter direito à do Consumidor deu um novo significado nas relações
igualdade entre as soluções de consultas relativas a entre consumidor é produtor, este novo Código será
uma mesma matéria, fundadas em idêntica norma ju- de suma importância na relação contribuinte -receita
rídica, com o que estende aos Estados, ao Distrito Fe- no que se refere, sobretudo, aos direitos e deveres tão
deral e aos Municípios a medida já adotada na esfera ausentes nesta relação.
da União pela Lei n.O 9.430, de 30 de dezembro de Sala das Sessões, 10 de julho de 2003. - Davi
1996 (art. 48, §§So, 6°, 9°, 10e 11), em consonância Alcolumbre Deputado Federal PDT - AP
com a jurisprudência dó.Supremo Tribunal Federal.

31. Rêserva-se oCapítulo V para os deveres da
Administra~ãoFazendária, que hão de ser correspec
tivos aos dkeitos d()scontribuinte~.O princípio geral é
o de 9ue a Administração Fazendária pautará sua
condl.lta.de.modo a assegurar o menor ônus possível
aos contribuintes, inclusive no que concerne á execu
ção fiscal.

Div~rsos dispositivos disciplinam as atividades
do Fisco no intuito deresguardar a boa-fé do contribu
inte e zelar pela ~oralidade administrativa: obriga-se
a inscrição de crédito tributário na dívida ativa em 45
dias: proíbe-seque presUnções e ficções legais des
vinculem a pretensão ao tributo. da ocorrência do fato
gerador, declara-seque o parcelamento do débito im
plicanovação; restringe-se o direito de examinar mer
cadorias, .Iivros e arquivos aos tributos de competên
cia da pessoa política que realizar a fiscalização; proí-
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quidar operações de crédito, quando ocorrerem fenô
menos naturais que ataquem culturas agrícolas.

Art. 2° - São recursos do Programa de Seguro
Agrícola:

I - contribuições percentuais obrigatórias, inci
dentes sobre todas as operações de crédito destina
das ao custeio da atividade agrícola, concedidas por
instituições financeiras em funcionamento no país.

II - recursos definidos pelo Poder Executivo em
dotação orçamentária específica para os fins do dis
posto nesta lei.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a
constituir uma companhia de seguros, destinada à
implementação e administração do programa instituí
do pelo art. 10 desta lei.

Parágrafo Único - A companhia a que se refere
o "caput" terá um Conselho Consultivo, composto
por integrantes dos Ministério da Agricultura e da Fa
zenda e representantes de entidades não governa
mentais representativas do setor agrícola.

Art. 4° - O Conselho Consultivo terá as seguin
tes atribuições, entre outras que lhe forem conferidas:

I - definir o valor da contribuição a que se refere
o inciso I do art. 2°;

11- definir os valores e a abrangência dos segu
ros pagos pela companhia de seguros;

Art. 5° - Esta lei entra em vigor no exercício fis
cal seguinte ao de sua publicação.

Art. ff - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É antiga a necessidade de um seguro destinado
a garantir a liquidação de empréstimos bancários
contraídos por produtores rurais que vêem suas cul
turas serem destruídas por fenômenos naturais ou
pragas.

Não são raros os casos de pessoas que se sen
tem obrigadas a vender suas propriedades para sal
dar empréstimos bancários.

É tamanha a necessidade de criação de um se
guro agrícola que o próprio constituinte, ao elaborar
nossa Carta Magna, indicou o seguro agrícola como
uma das medidas necessárias ao fomento da política
agrícola (art. 187, inciso V).

Infelizmente, quem planta nesse país vive uma
realidade profundamente dura, assumindo sozinho
os riscos de perdas das safras. Plantar tem sido uma
atividade de alto risco nesse país. Quem compra uma
casa própria ou um carro, tem a sua disposição a op
ção do seguro. No entanto, para o agricultor, não exis-

te seguro para prevenir desastres, como a seca ou a
enxurrada.

O agricultor brasileiro é antes de tudo um torce
dor. O colono financia o plantio e torce para chover, a
fim de que a terra seja preparada; depois, que pare de
chover para iniciar o plantio e que volte a chuva para a
plantação nascer; que pare novamente de chover
para crescer e que chova para florescer; por último,
precisa rezar para que o preço do produto esteja em
alta para vender.

Produzir alimentos é uma questão de segurança
nacional, devendo ser preocupação prioritária dos go
vernos federal, estaduais e municipais. E a solução
começa por um programa de seguro-agrícola federal.

Dessa forma, imagino não restarem dúvidas
quanto à importância da matéria para o setor agrícola.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2003. - Pom
peo de Mattos Deputado Federal Vice-Líder da Ban
cada P D T

PROJETO DE LEI N° 1.465, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Autoriza o uso dos recursos do Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço
para pagamento de mensalidades em
curso de 3° grau.

Despacho: Apense-se ao PL - nO 2.312/
2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial. Art. 137, caput
RICD

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° - Fica o estudante de 3° grau autorizado

a utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
que esteja em seu nome ou de parentes em 1° grau,
consangüíneos ou afins, para o pagamento das men
salidades.

Art 2° - Mediante autorização, a instituição de
ensino instruirá processo para o saque direto e men
sal da conta vinculada.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará os
procedimentos necessários a viabilização das trans
ferência8, num prazo de cento e vinte e dias.

Art 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

As dificuldades enfrentadas pelos estudantes
de baixa renda que pleiteiam cursar o 3° grau são por



Acrescenta artigo à Lei n° 8.171, de
17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola, tendo por finalidade in
centivar a adoção de sistemas orgânicos,
biológicos ou ecológicos de agricultura e
pecuária.

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Agricultura e Política Rural Finanças e
Tributação (Art. 54 RICO) Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO

PROJETO DE LEI N° 1.468, DE 2003
(00 Sr. Ronaldo Vasconcellos)

a Congresso Nacional decreta:

Justificação

A creche deve constituir parte integrante dos
conjuntos habitacionais, quando edificados com re
cursos do Sistema Financeiro de Habitação.

Durante a construção da Capital Federal, ao
projetar Brasília, Lúcio Costa fez constar junto a cada
superquadra, conjuntos habitacionais, formados de
prédios residenciais, comerciais e um prédio destina
do a creche, maternal e pré-escolar.

a que constituí um significativo passo para a
melhoria das condiçoesde vida na Capital Federal, e
que merece ser ampliado na forma dopresente proje
to de lei, de inegável alcance social.

Certo pois da importância dessa nossa proposi
ção, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares
para garantir sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFL-RJ

"Dispõe sobre a construção de cre
ches em conjuntos habitacionais financia
dos pelo Sistema Financeiro de Habitação:'

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO

PROJETO DE LEI N° 1.466, DE 2003
(00 Sr. Carlos Nader)
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demais conhecidas e alvo de constantes debates. tas ou mais moradias deverão, obrigatoriamente
Apesar de ser um assunto de inegável relevância, constar no projeto a construção de creche.
não tem recebido por parte das autoridades governa- Art. 2° Não será aprovado o financiamento, pelo
mentais um encaminhamento que permita equalizar o agente financiador sem que conste no projeto, as es-
problema. pecificações e exigências contidas no caput anterior.

Já não bastasse ao jovem estudante carente ter Art. 3° a descumprimento ao disposto nesta lei
que cônciliar os estudos com a jornada de trabalho, importará na suspensão do financiamento pelo agen-
vive sempre sob o risco de ver seus estudos interrom- te financiador, com vigência até o fiel cumprimento.
pidos pela impossibilidade de arcar com os custos Art. 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua
cada vez mais pesados de um curso universitário.

publicação.
A presente proposta propõe uma alternativa ao

referido tema. Não tem a presunção de trazer uma so
lução conclusiva a questão, pois, a mesma exige me
didas bem mais abrangentes. Para garantir a igualda
de de oportunidades na educação será necessário
um completo redirecionamento dos conceitos de prio
ridade dedicados à educação. Com a norma sugeri
da, estaremos propiciando ao estudante carente ou
parentes diretos, a possibilidade de custear seus es
tudos com os recursos de seu fundo de garantia.

A utilização do FGTS para custeio do 3° grau vai
também redirecionar parte destes valores, que nem
sempre tem tido uma destinação que beneficie direta
mente o cidadão, que é em última análise, o titular e
dono legítimo destes recursos.

Com o entendimento que a medida ora em avali
ação, tem. caráter eminentemente social, e que trará
inegável favorecimento a Uma parcela dos estudantes
de baixa renda, aguardamos por sua aprovação.

Sala da Sessões, 9 de julho de 2003. - Pompeo
de Mattos Deputado Federal Vice-Líder da Bancada
PoT

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° as conjuntos residenciais financiados

pelo Sistema Financeiro de Habitação com quinhen-



PROJETO DE LEI N° 1.469, DE 2003
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a suspensão dos ser
viços de telefonia móvel por falta de pa
gamento da conta dos serviços.

Despacho: Apense-se ao PL - n° 1.825/
1991.
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Art. 1° A Lei n° 8.171 , de 17 de janeiro de 1991, Um aspecto ainda ausente da Lei Agrícola é a
que "dispõe sobre a política agrícola", passa a vigorar agricultura orgânica, biológica ou ecológica, modaIi-
acrescido do seguinte artigo 21-B: dade que nos últimos anos vem-se expandindo de for-

"Art. 21-8. O Poder Público promoverá meios ma impressionante em todo o mundo e, em particular,
para incentivar a adoção, pelos produtores rurais, de no Brasil. Tornou-se, enfim, uma realidade, com de-
sistemas orgânicos, biológicos ou ecológicos de agri- mandas específicas, tais como: pesquisa, extensão,
cultura e pecuária, em todo o Território Nacional. financiamento, normatização, etc.

§ 1° Para os efeitos desta lei, consideram-se sis- Esforços isolados têm sido desenvolvidos para
temas orgânicos, biológicos ou ecológicos de agricul- atender às demandas anteriormente referidas. Enti-
tura e pecuária aqueles em que, cumulativamente: dades públicas e privadas têm procurado, a despeito

I - adotem-se tecnologias que otimizem o uso dos sempre limitados recursos, realizar trabalhos de
de recursos naturais e socioeconômicos, respeitando pesquisa e difundir tecnologias necessárias ao apri-
a integridade cultural; moramento do processo produtivo.

II - tenham por objetivo: Em 17 de maio de 1999, o Ministério da Agricul-
a) a auto-sustentação no tempo e no espaço; tura baixou a Instrução Normativa n° 7, em que se es-
b) a maximização dos benefícios sociais; tabelece um conceito bastante abrangente de agricul-
c) a minimização da dependência de energias tura orgânica. Em seus anexos, encontram-se rigoro-

não-renováveis; sas Normas Disciplinadoras para a Produção, Tipifi-
d) a eliminação do emprego de agrotóxicos e cação, Processamento, Envase, Distribuição, Identifi-

outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneti- cação e Certificação da Qualidade de Produtos Orgâ-
camente modificados - OGM, ou radiações ionizan- nicos, sejam de origem animal ou vegetal.
tes, em qualquer fase do processo de produção, ar-
mazenamento e de consumo, e entre os mesmos; Nossa proposta consiste em acrescentar à Lei

111 _ preservem a saúde ambiental e humana; n° 8.171 , de 1991, um novo artigo - de n° 21-B - esta
belecendo que "o Poder Público promoverá meios

IV - assegurem a transparência em todos os es- para incentivar a adoção, pelos produtores rurais, de
tágios da produção e da transformação; sistemas orgânicos, biológicos ou ecológicos de agri-

V - visem à oferta de produtos saudáveis e de cultura e pecuária, em todo o Território Nacional". Os
elevado valor nutricional, isentos de qualquer tipo de § 10 transporta para a Lei o conceito já vigente de
contaminantes que ponham em risco a saúde do con- agricultura orgânica e o § 2° determina que "o Poder
sumidor, do agricultor e do meio ambiente; Público, por intermédio dos órgãos competentes, pro-

VI - visem à preservação e à ampliação da bio- moverá a pesquisa, a geração e a difusão de tecnolo-
diversidade dos ecossistemas, natural ou transforma- gias e a oferta de linhas de financiamento".
do, em que se insere o sistema produtivo; Entendemos que, ao aprimorarmos destaforma a

VII - promovam a conservação das condições fí- Lei Agrícola brasileira, estaremos oferecendo uma im-
sicas, químicas e biológicas do solo, da água e do ar. portante contribuição ao conjunto de nossa agricultura e

§ 2° O Poder Público, por intermédio dos órgãos também ao público consumidor. Os produtores orgâni-
competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a costenderão, cada vez mais, a colocar no mercado pro-
difusão de tecnologias e a oferta de linhas de financi- dutos de excelente qualidade, a preços competitivos,
amento, capazes de suprir as condições expressas atendendo à demanda interna e ocupando importantes
nesse artigo." (AC) espaços no acirrado mercado internacional.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- Pelo exposto, esperamos seja aprovado o proje-
blicação. to de lei que ora apresentamos a esta Casa.

Justificação Sala das Sessões, de julho de 2003. - Deputado
Ronaldo Vasconcellos

A Lei n° 8.171 , de 17 de janeiro de 1991, consti-
tui a norma central, abrangente e norteadora de todas
as ações relativas à política agrícola, no Brasil. Foi
elaborada com o propósito de dar cumprimento ao
que determina o art. 187 da Constituição Federal e,
tendo sido mutilada por inúmeros vetos, quando de
sua sanção, vem sendo paulatinamente aprimorada e
acrescida de novos e pertinentes dispositivos, pelo
contínuo trabalho dos representantes do povo, nas
duas Casas do Poder Legislativo Federal.
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Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei disciplina a suspensão dos servi

ços de telefonia móvelpor falta de pagarnento da con
ta dos serviços.

Art. 2° As prestadoras do Serviço Móvel Celular
- SMC e dú Serviço Móvel Pessoal - SMP, quando
houver inadimplência dos assinantes dos planos
pós-pagos, poderão tomar as seguintes providências:

1- transcorridos 15 (quinze) dias do venci
mento da conta dos serviços: fazer contato telefôni
co com o assinante, na estação móvel correspon
dente, avisando-o da inadimplência e informando-o
de que transcorridos 30 dias do vencimento da con
ta haveráa suspensão parcial do serviço, desde
que tenha sidú feita a comunicação a que se refere
o inciso I deste artigú;

11- transcúrridos 30 (trinta)·dias do vencimentú
da conta dos serviços: suspender parcialmente o pro
virnento do serViço, com bloqueio das chamadas ori
ginadas ~ das chamadasterminadâs que importem
em débito para o assinante;

1/1 -transcorridos15 (quinze) dias desde a sus
pensão .. parcial: suspender totalmente o provimento
do serviço, inabilitando o assinante a originar e a re
ceber chamadas;

IV- transcorridos 45 (quarentae cinco) dias da
suspensão t?tal do provimento do serviço: desativar
definitivamer)te a estação móvel do assinante, e res
cindiro contrato de prestação do serviço.

Art ..3° ~l:>ta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicação.

Justificação

A suspensão da prestação dos serviços de tele
fúnia móvel por falta de pagamento, tanto no caso do
Serviço Móvel Celular - SMC como no Serviço Móvel
Pessoal- SMP, é regulada por normas infralegais.

No caso do SMp' para o qual migraram também
as prestadoras do SMC, com exceção de quatro de
las, o assunto é disciplinado nos artigos 44 a 46 do
respectivo Regulamento, aprovado pela Resolução n°
316, de 27 de setembro de 2002, das Agência Nacio
nal de Telecomunicações - ANATEL.

Curiosamente, ernbora se trate de um serviço
telefônico, a regulamentação não prevê nenhum con
tato com o assinante pelopróprio telefone, ou estação
móvel, na definição do Regulamento citado.

Entendemos ser necessário obrigar as presta
doras dos serviços de telefonia móvel a fazer esta co
municação telefônica ao assinante, em seu telefone.
Estamos propondo que esta comunicação se faça
quinze dias após o vencimento da conta e que, a par
tir daí, sejam concedidos mais quinze dias, a partir
dos quais, em não havendo o pagamento, se fará a
suspensão parcial dos serviços.

A partir deste ponto, a sistemática será a mes
ma da atual regulamentação: com mais quinze dias
haverá a suspensão total dos serviços e, finalmente,
com mais quarenta e cinco dias haverá a rescisão do
contrato de prestação do serviço.

Na prática, estaremos dando ao assinante dúis
novos e importantes benefícios: um aviso da falta de
pagamento em seu próprio telefone e uma dilação de
quinze dias do prazo para a sUspensão parcial e total
dú serviço.

Estas medidas empouco afetarão as prestado
ras do serviço, já que as ligações poderão ser feitas
por sisternas automatizados. O aumento de quinze
dias no prazo de suspensão dos serviços, a princípio
um custo para as prestadoras, poderá resultar na
conservação de clientes que, de outra forma, poderi
am ser perdidos com a suspensão dos serviços em
prazo menor.

Por estes motivos esperarnos contar com o apo
io de todos os ilustres parlamentares para a aprova
çãodo nosso projeto.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Ronaldo Vasconcelos

PROJETO DE LEI N° 1.470, DE 2003
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre aumento de pena para
estabelecimento que venderem produtos
com prazos de validade vencidos.

Despacho: Apense-se ao
PL-1825/1991.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 3° Esta lei acrescenta parágrafo ao art. 57

da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), ampliando a pena para
estabelecimentos que venderem produtos com pra
zos de validade vencidos.
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Art. 2° O art. 57 da Lei n° 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, passa a vigorar acrescido do § 2°, pas
sando o atual parágrafo único a ser renumerado como
§1°, com a seguinte redação.

"Art. 57 .
§1° A multa será em montante não inferior a du

zentas e não superior a três milhões de vezes o valor
da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo.

§2° No caso de venda de produtos com prazos
de validade vencidos, a multa será em montante não
inferior a um milhão e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência
(UFIR), ou índice equivalente que venha a substi
tuí-lo:'

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

Justificação

Como bem ilustra o art. 57 do Código de Defesa
do Consumidor, a multa, como uma das sanções ad
ministrativas, aplicável às infrações das normas de
defesa do consumidor, possui limite mínimo equiva
lente a duzentas vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (UFIR) ou índice equivalente que venha
substitu í-lo.

O que se pretende com a presente proposta é
elevar esse limite mínimo para um milhão de vezes o
valor da UFIR, ou índice equivalente, no caso do esta
belecimento comercial cometer irregularidade que
consista expor à venda produto com prazo de valida
de vencido.

Tal aumento de pena é plenamente justificável,
como forma de forçar os estabelecimentos comercia
is a exercerem um controle de qualidade mais eficaz
na exposição de seus produtos, dado que são cons
tantes as denúncias de ocorrência de tal irregularida
de, que pode provocar ao consumidor distraído con
seqüências irreversíveis à sua saúde.

Diante do exposto, e considerando o conteúdo
meritório da proposta, temos certeza que contaremos
com o apoio dos parlamentares desta Casa para a
aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Bittencourt

PROJETO DE LEI N° 1.478, DE 2003
(Do Sr. Severiano Alves)

Acrescenta os § § 2° e 3° ao art. r
da Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de

1996, que "dispõe sobre o Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magis
tério, na forma prevista no art. 60, §7°, do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências".

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
Educação e Cultura Constituição e Justiça E
de Redação (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva Pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Acrescente-se os § § 2° e 3° ao art. ]O da
Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, com a se
guinte redação, remunerando-se o atual parágrafo
único como § 1°:

"Art. 1° .
§ 2° Nos Planos de Carreira e Remuneração do

Magistério, previstos nos arts. 9° e 10 desta Lei, de
ver-se-á assegurar piso salarial profissional não infe
rior a sessenta por cento do valor anual por aluno do
FUNDEF, calculado para a 1a a 4a séries do ensino
fundamental, na respectiva Unidade Federada, a ser
pago aos professores com formação de nível médio,
modalidade normal, para uma jornada de trabalho de
25 horas semanais.

§ 3° Ao piso salarial profissional previsto no pa
rágrafo anterior serão acrescidas as variações decor
rentes da progressão funcional baseada na titulação
ou habilitação e na avaliação de desempenho, e das
demais vantagens previstas nos respectivos Planos
de Carreira e Remuneração do Magistério:'

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

Justificação

Em que pese o objetivo de valorização dos pro
fissionais da educação expresso na denominação do
Fundo dl3 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério 
FUNDEF: e a subvinculação de recursos desse Fundo
em cada Unidade Federada para a remuneração dos
profissionais do magistério em efetivo exercício de
suas atividades no ensino fundamental público, os sa
lários dos professores mantêm-se insuficientes para
que se 8.ssegure educação de qualidade a todos os
brasileiros.

...._-- .._--_ .._~.... --- ... -_....
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Mesmo com a menção expressa no art. 9° da Lei
nO 9.424/96 de que os novos Planos de Carreira e Re
muneração do Magistério deveriam assegurar remu
neração condigna aos professores do ensino funda
mentaI público, em muitos casos, principalmente em
Municipios do Nordeste do Pais, as elevações salaria
is promovidas com base nos recursos advindos com o
FUNDEF estão aquém do que se poderia esperar da
legislação e dos estudos realizados com base na
nova realidade do financiamento da educação pública
no País, configurada a partirda implementação desse
Fundo.

Com a finalidade de contribuir para a efetiva va
lorização profissional do magistério público da educa
ção básica, sem a qual resta pouco profícuo tratar da
melhoria da qualidade do ensino oferecido às crian
ças e adolescentes brasileiros, estamos apresentan
doà apreciação dos ilustres pares do Congresso Na
cionaIo presente projeto de lei.

Ao acrescentar os § § 2° e 3° ao art. 7° da Lei nO
9.424/96, com a consequente remuneração do atual
parágrafo único como § 1°, propomos a inclusão no
texto original de dispositivo que determine um valor
mínimo para o piso salarial profissional do magistério
brasileiro, a ser observado pêlas redes estadual e mu
nicipal de ensino, em cada Unidade Federada do
Pais.

A ser fixado nos Planos de Carreira e Remune
ração do Magistério de cada Estado, Distrito Federal
e Município, esse piso salarial e determinado como
um percentual mínimo do valor anual por aluno do
FUNDEF, em cada uma das Unidades Federadas, e
deverá ser pago aos professores com formação de ní
vel médio, modalidade normal, para uma jornada de
trabalho de 2S horas semanais.

Na medida em que, desde o ano de 2000, o va
lor anual por aluno do FUNDEF vem sendo fixado de
forma a cumprir o disposto n6 art. 2°, incisos I, 11 e 11I,
da Lei nO 9.424, de 1996, ou seja, em valores diferen
ciados para a 1aa 4aséries, Sa a 8aséries e estabele
cimentos de ensino especial, no ensino fundamental,
propomos que o piso salarial profissional do magisté
rio seja fixado, em cada Unidade Federada do País,
com base no valor por aluno calculado para a la a 4a

séries do ensino fundamental. Para o corrente ano, os
valores mínimos naCionais por aluno/ano foram fixa
dos pelo Decreto n° 4.580, de 24 de janeiro de 2003,
da Presidência da República, em R$446,00 para a 1a
a 4aséries eR$468,30 para Sa a 8a séries do ensino
fundamental e para a educação especial.

Além disso, o presente Projeto de Lei dispõe
que ao piso salarial profissional deverão ser acresci
das as variações decorrentes da progressão funcio
nai baseada na titulação ou habilitação e na avaliação
de desempenho, e das demais vantagens previstas
nos respectivos Planos de Carreira e Remuneração
do Magistério. Dessa forma, pretende-se evitar que
aos professores seja pago apenas e tão somente o
piso salarial, com prejuízos à estruturação de uma
carreira que lhes assegure valorização profissional ao
longo de sua vida funcional.

Com a certeza de estarmos, assim, contribuindo
de forma decisiva para o necessário e inadiável pro
cesso de valorização do magistério brasileiro, espera
mos contar com o apoio dos nobres colegas Parla
mentares para a aprovação do Projeto de Lei que ora
oferecemos á sua apreciação.

Sala das Sessões, 18 de julho de 2003. - Depu
tado Sevériano Alves

PROJETO DE LEI N° 1.480, DE 2003
(Do Sr. Lincoln Portela)

Obriga a divulgação de advertência
sobre obesidade em embalagens de pro
dutos altamente calóricos.

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Seguridade Soci
al e Família Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva Pelas Comissões 
Art. 2411. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICD.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas fabricantes de produtos ali

mentícios altamente calóricos divulgarão de modo
claro e ostensivo em suas embalagens mensagens
de advertência sobre a obesidade.

§ 1° As autoridades sanitárias definirão em re
gulamento os alimentos incluídos nesta categoria.

§ 2° As normas emanadas pelas autoridades
sanitárias definirão o teor das mensagens que cons
tarão nas embalagens.

Art. 2°. O descumprimento desta lei configura in
fração às Leis nO 6.437, de 20 de agosto de 1977 e
8.078, de 11 de setembro de 1990, sujeitando os in
fratores às penas nelas cominadas, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor 180 (cento e oiten
ta) dias após sua publicação.
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Justificação

Nossa intenção, ao apresentar esta iniciativa, é
colaborar na prevenção da obesidade. Em nosso
país, a obesidade acomete uma parcela expressiva
da população. A obesidade tem várias causas conhe
cidas, porém uma das mais vulneráveis, a nosso ver,
é o hábito alimentar.

Outros fatores são a vida sedentária, o acesso
aos alimentos, a renda familiar, e, essencialmente, a
educação como forma de propiciar escolhas mais sa
udáveis.

Acreditamos que esta tarja nas embalagens de
produtos que podem levar à obesidade seja um ins
trumento poderoso de alerta para os consumidores,
colaborando de forma decisiva para reduzir os níveis
deste distúrbio entre os cidadãos brasileiros.

Previmos as penas relativas a infrações sanitári
as e ao Código de Defesa do Consumidor para a
transgressão a esta lei.

Assim sendo, conto com o apoio precioso dos
nobres colegas para a aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, 14 de julho de 2003. - Depu
tado Lincoln Portela.

PROJETO DE LEI N° 1.481, DE 2003
(Do Sr. Pastor Reinaldo)

Dispõe sobre as importações prove
nientes de países onde, comprovada
mente, seja utilizado o trabalho escravo.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva Pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 4° Esta lei proíbe a importação de produtos

produzidos em países onde, comprovadamente, seja
utilizado o trabalho escravo.

Art. 5° Fica proibida a emissão de guia de impor
tação para produtos que tenham como origem países
em que, comprovadamente, seja utilizado o trabalho
escravo.

Parágrafo único. Serão considerados países
que se utilizam de trabalho escravo aqueles contra os
quais existam denúncias nesse sentido junto à Orga
nização Internacional do Trabalho - OIT, as quais te
nham sido julgadas procedentes por aquela Organi
zação.

Art. 6° A proibição será suspensa quando hou
ver divulgação oficial pela OIT de que deixaram de
existir, no país considerado, as condições que deram
origem às denuncias sobre a utilização de trabalho
escravo.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente proposição fundamenta-se em dois
aspectos, o primeiro de natureza humanitária e o se
gundo de ordem econômica.

É sabido que muitos países, na falta de uma es
trutura produtiva adequada, utilizam-se de condições
de trabalho sub-humanas para, com isso, obter pro
dutos mais baratos e alcançar competitividade inter
nacional.

Naturalmente, o discurso oficial dos governos
desses países nega a ocorrência do trabalho escravo,
mas as denúncias das diversas entidades internacio
nais de defesa de direitos humanos, no mínimo, colo
ca uma dúvida razoável sobre a questão.

Já a Organização Internacional do Trabalho 
OIT, órgão multilateral acreditado sobre a questão tra
balhista, tem, em vários casos, apurado a veracidade e
se pronunciado sobre essas denúncias, retirando-lhes,
dessa forma, a característica de mera suspeita.

É dever da comunidade internacional criar con
dições para que esse tipo de crime seja eliminado da
quelas sociedades, e a forma mais eficaz de fazer
isso é retirando a finalidade dessa prática; ou seja,
não permitindo que os bens produzidos com trabalho
escravo sejam comercializados internacionalmente.

Agindo dessa forma estaremos, também, prote
gendo os postos de trabalho dos trabalhadores brasi
leiros, uma vez que a existência dessas condições
torna praticamente impossível a competição entre os
produtos nacionais e os importados, desestimulando
a produção doméstica.

A presente proposição busca, justamente, apre
sentar solução para os dois problemas apresentados
acima, proibindo a importação originária de países
que permitam a utilização de mão-de-obra escrava
em seu território.

Pela importância da matéria, acreditamos que
contaremos com o apoio dos nobres Pares para a sua
aprovação.

Sala das Sessões, 14 de Julho de 2003. - Depu
tado Pastor Reinaldo

~~-~ -~~-~-- ----~ ---~---~--- -~--- -----~~-~~
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Justificação

A idéia da unificação dos números de emergên
cia, em nível nacional, já vem de longa data. A quanti
dade de números de emergência que o cidadão brasi
leiro precisa gtavarpara ser atendido em situações de
emergência é excessivo e dificulta a assimilação. A
adoção do NNEM é uma resposta aos antigos ansei
os das corporações de segurança pública e defesa ci
vil em melhorprestarem atendimento de qualidade ao
cidadão brasileiro e ao turista que nos visita.

O NNEm é Um número telefônico fácil de se gra
var. Além disso, o NNEM traz maior comodidade ao
cidadão, uma vez que ele terá de fazer uso somente
de um só número para solicitação de auxílio e socor
ro. O número escolhido, 0112, foi recentemente ado
tado pela Comunidade Européia para ser o número
de emergências de todos os seus países membros.

A adoção do núrnero 112 como o NNEm no Bra
sil estaria corroborando para Orna ação futura de es
tabelecimento de um Número Mundial de Emergênci
as. Para se ter a. dimensão desta acertada escolha, a
Comunidade Européia tem. atualmente um pouco
mais de 450 milhões de habitantes, os quais sempre
visitam o Brasil. Os europeus são o maior contingen
te, todos os anos, a visitaro nosso País.

Este. simples ~rocedimento ajudaria em extre
mo ao turista europeu no. Brasil. Não só o europeu,
mas os turistas de todo o planeta.

Com este procedimento o modo de acionar so
corro policialede proteção civil seriasemelhante ao
existente na Europa. Oturit)ta europeutendo mais se
gurança e comodidade, induziria ações benéficas de
divulgação do nosso País e, sobretudo, O Brasil sen
do considerado um País "seguro", teríamos aumento
considerável da receita a.dvinda do turismo.

A Adoção do 112 COm? NNEmpoderia também
facilitar apoio técnico europeu para o desenvolvimen
to dos sistemas de proteção civil e de segurança pú
blica no Brasil. Esta decisão estaria auxiliando na alo-

Institui o número nacional de emer
gências e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática;
Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Vio - .Lência e Narcotráfico
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 2003 § 2° Caberá à União, através da regulamenta-
(Do Sr. José Rajão) ção desta lei, estabelecer a estrutura e a forma de

atuação da CCCEM, de modo a alcançar os fins pres
critosno caput.

Art. 6° Caberá à União, aos Estados e ao Distrito
Federal regulamentarem o prescrito nesta lei, dentro
de suas respectivas esferas de competência.

Parágrafo único.. Enquanto a presente lei não for
regulamentada, os números.deemergência discrimi
nados no artigo 2° continuam em vigência.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

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

Emergências - NNEm.
Parágrafo único. O NNEm a ser adotado no Bra

sil será o 112 (cento e doze).
Art. 2° As chamadas ao NNEm serão atendidas

a partir da Central de Atendimentos de Chamadas de
Emergência - CACEM.

Art. 3° Ficam extintos os números de emergên
cia da polícia - 190 (cento e noventa), dos Serviços
de Ambulância - 192 (cento e noventa e dois), dos
Bombeiros - 193 (cento e noventa e três) e da Defesa
Civil- 199 (cento e noventa e nove).

§ 1° Todos os organismos de prestação de so
corros que utilizam os números de emergênciades
critos no caput, passam a atender as chamadas tele
fônicas de socorro com o NNEm.

§ 2° Numprazo de 60 (sessenta) meses, a con
tar da data de publicação desta Lei, as chamadas de
socorro efetuadas a partir dos números de emergên
cia extintos deverão cair na CACEM da localidade
onde se originou a chamada.

Art. 4° Os órgãos federais e estaduais de presta
ção de socorros terão o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da data de publicação desta Lei, para
se adequarem ao NNEm.

Art. 5° A União deverá criar uma Central de Co
mutaÇão de Chamadas de Emergência - CCCEM
de modo a facilitar a prestação de auxílio aos turistas
estrangeiros que se encontram no país, bem como o
atendimento a turistas brasileiros em países estran
geiros quando solicitarem socorro.

§ 1° A CCCEM deverá estar integrada com to
das as CACEM existentes no País, de modo a dar o
suporte prescrito no caput.
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cação de esforços para a unificação das centrais es
taduais e regionais de atendimento as emergências,
bem como a integração dos Centros de Atendimento
a Chamadas de Emergência, que atenderiam pelo
112, em todo o País.

Além dos Europeus, os quase 160 milhões de
brasileiros estariam também usando o mesmo núme
ro telefônico para solicitar socorro médico e atendi
mento pré-hospitalar, auxílio dos bombeiros e atendi
mento policial. Os brasileiros também se beneficiari
am em possíveis visitas à Europa, uma vez que o nú
mero de emergências daquele continente é o 112.

Poder-se-ia, também, facilitar a solicitação de
ajuda técnica à Comunidade Européia para se desen
volver a Central de Comutação de Chamadas de
Emergência, com tecnologia de comunicação de re
cursos de telemática.

As CCCEM fariam com que os turistas estran
geiros, que se comuniquem em qualquer idioma dos
estados membros da Comunidade Européia, sejam
atendidos pelas centrais de atendimento 112 de seus
próprios países, apesar de estarem no Brasil. A cen
trai européia decodificaria a mensagem e retornaria o
pedido de socorro à origem (Brasil), o turista europeu
seria atendido prontamente.

A partir de um protocolo de comunicações por
recursos de telemática, dados-padrão, gerais e espe
cíficos, seriam repassados por centrais integradas de
correio eletrônico (ou sistema de gerenciamento ele
trônico de documentação), em português, para a
CACEM mais próxima do local de origem da chama
da, podendo, assim, o turista ser atendido com quali
dade e presteza. Este tipo de serviço já funciona, em
fase experimental, com sucesso, na comunidade eu
ropéia, o que pode ser estendido para o Brasil, urna
vez que aqui se fala um dos idiomas oficiais da CE.

Enfim, a adoção do número 112 como o Núme
ro Nacional de Emergências seria uma decisão acer
tada do Governo Brasileiro para a melhoria do padrão
de atendimento as chamadas de socorro no Brasil,
bem como daríamos um firme passo para início de
uma integração mais sólida, estreita e duradoura com
a Comunidade Européia.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2003. - José
Rajão Deputado Federal - PSDB-DF.

PROJETO DE LEI N° 1.491, DE 2003
(Do Sr. Philemon Rodrigues)

Acrescenta artigo à Lei n.o 10.406 de
10 de janeiro de 2002.

Despacho: Apense-se este ao PL 
n° 634/2003.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica acrescido à Lei n° 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, o art. 61-A, com a seguinte redação:
"Art. 61-A Ficam excluídas da abrangência do

disposto nos arts. 53 a 61 deste Código as igrejas,
que passam a denominar-se sociedades religiosas:'

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

Justificação

O presente Projeto de Lei se justifica em razão
da dúvida surgida com advento da Lei n° 10.406, de
10/01/2002, que, revogando o Código Civil, anterior
não identificou o ente e a personalidade jurídica que
constituem as igrejas, anteriormente denominadas de
Sociedades Religiosas, Pias, Morais, pelo Código Ci
vil de 1916. (Lei n° 3.071, de 01/01/1916).

Para uma corrente de juristas, as igrejas estari
am inseridas na condição de associações, cujas re
gras estão delimitadas pelos artigos 53 a 61 do Novo
Código Civil Brasileiro.

Admitir que as igrejas sejam regidas, quanto ao
seu funcionamento, administração, patrimônio, finan
ças, situação de seus membros, assembléia geral,
entre outros, pelas regras do atual Código Civil seria
admitir a ingerência do Estado nas igrejas e, por con
seguinte, no livre exercício dos cultos religiosos, con
trariando o art. 5°, VI da Constituição Federal.

Conceber às igrejas a condição de associações
seria admitir que pudessem estabelecer relações de
dependência ou aliança com a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, deles receber sub
venção, permitindo-lhes a ingerência no seu funcio
namento, o que é terminantemente vedado pelo art.
19, I, da Constituição Federal.

O nosso ordenamento jurídico é positivo e não
consuetudinário. Para que as igrejas tivessem perso
nalidade jurídica de associações, seriam necessários
que o Novo Código Civil previsse, expressamente,
essa nova natureza jurídica desses entes religiosos,
haja vista que, no ordenamento anterior, eram deno
minadas de Sociedades Religiosas.

Admiti-Ias sob essa nova denomina
ção, sem previsão legal expressa, é uma
tosquia ao disposto no art. 5°, 11 da Carta
Magna do Brasil, que vaticina que: "Nin
!~uém será obrigado a fazer ou deixar de
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fazer alguma coisa senão em virtude de
Lei".

Nesse sentido, contamos com nossos ilustres
Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Philemon Rodrigues Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI N° 1.500, DE 2003
(Do Sr. João Caldas)

Autoriza a criação de um canal de
TV e um canal de rádio para fins de es
clarecimento, segurança e prevenção de
acidentes em áreas de exploração de
energia nuclear.

Despacho: Às Comissões de Minas e
Energia Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

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

um canal de TV e um canal de rádio para fins de es
clarecimento, segurança e prevenção de acidentes
em áreas de exploração de energia nuclear.

Art. 2°. A programação dos canais de TV e rádio
será dedicada exclusivamente a programas, noticiári
os e documentários que atendam às finalidades dis
postas no caput deste artigo.

Art. 3°. O canal de TV e o canal de rádio previs
tos nesta Lei serão reservados aos órgãos da admi
nistração indireta da União que explorem a energia
nuclear.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo pre
cípuo criar um canal de TV e um canal de rádio para
que a população que vive próxima a áreas de produ
ção de energia nuclear tenha acesso a programas,
noticiários e documentários destinados a esclarecer o
que é a energia nuclear, como funcionam as usinas
nucleares, o que se fazer e o que não se fazer em situ
ações de emergência, orientações quanto a procedi
mento de emergência, cuidados com o meio ambien
te e ações e atitudes corretas para prevenir e evitar
acidentes nucleares.

Desse modo, face à importância do projeto para
a segurança dos cidadãos brasileiros e para a conser
vação do meio ambiente, contamos com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação da presente proposi
ção legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.505, DE 2003
(Do Sr. Luciano Zica)

Concede anistia a dirigentes ou re
presentantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento
reivindicatório.

Despacho: Apense-se este ao PL 
n° 5.486/ 2001.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário Publicação Inicial
Art. 137, caput- RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 ° - É concedida anistia a dirigentes, repre

sentantes sindicais, e demais trabalhadores integran
tes da categoria profissional dos empregados da em
presa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, que, no
período compreendido entre 10 de setembro de 1994
e 1° de setembro de 1996, sofreram punições, despe
didas ou suspensões contratuais, em virtude de parti
cipação em movimento reivindicatório, assegurada
aos dispensados ou suspensos a reintegração no
emprego.

Parágrafo único - As pendências financeiras se
rão acertadas com base nos parâmetros dos acordos
de retorno de dispensados ou suspensos homologa
dos na justiça do trabalho pela Petrobras no ano de
2003.

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

Justificação

Em 1995, o governo FHC, em seu grande empe
nho para efetuar a quebra do monopólio estatal do pe
tróleo, posicionou-se de forma oportunista diante da
greve dos petroleiros de 1995, atribuindo-lhe caráter
político, o quê, ainda que não procedente, fortalecia
sua estratégia para consagrar o fim do monopólio do
petróleo.

Para punir os grevistas e seus sindicatos, o go
verno impôs uma multa diária aos sindicatos e demi
tiu os trabalhadores que faziam o movimento.



PROJETO DE LEI N° 1.507, DE 2003
(Do Sr. Leonardo Mattos)

Cria o Fundo Nacional de Apoio à
Preservação de Recursos Hídricos 
FUNDÁGUA.

Despacho: Às Comissões de Minas e
Energia Finanças e Tributação 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° Fica criado o Fundo Nacional de Apoio à

Preservação de Recursos Hídricos - FUNDÁGUA, de
natureza contábil, a ser gerido pela Agência Nacional
de Águas - ANA, com o objetivo de promover a apli
cação de recursos financeiros na implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Art. 2° Constituem recursos do FUNDÁGUA:
1- as dotações consignadas no Orçamento Ge

rai da União e em créditos adicionais;
11- os valores arrecadados com a cobrança pelo

uso de recursos hídricos de domínio da União nos ter-
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Para o encerramento da greve, houve um acor- mos do art. 20 e do inciso VI do art. 38 da Lei n° 9.433,
do político de que as demissões seriam revistas e, de 8 de janeiro de 1997;
após o acordo, a greve foi suspensa. III - o resultado de aplicações financeiras dos

A multa diária imposta pelo governo FHC foi seus recursos;
anistiada. O acordo com os trabalhadores, porém, IV - as doações realizadas por entidades nacio-
não foi cumprido e os que foram demitidos não tive- nais e internacionais, públicas ou privadas;
ram suas situações revistas pela empresa, conforme V - os recursos que os Estados, o Distrito Fede-
anunciara o governo. ralou os Municípios lhe destinem, originados:

Por fim, o que se configurou foi que dos demiti- a) da cobrança pelo uso de recursos hídricos de
dos no movimento pelo mesmo motivo e nas mesmas sua dominialidade e
condições, parte foi reintegrada pela justiça, e outra
parte mantida fora da possibilidade de retornar ao tra- b) da parcela da compensação financeira de
balho. que tratam o inciso 11 do §1° do art. 17 da Lei n° 9.648,

de 27 de maio de 1998, e o art. 1° da Lei n° 8.001, de
Diante desse quadro, apresento esta proposi- 13 de março de 1990, que lhes for atribuída;

ção que é resultado de acordo e que tem por base o
Projeto de Lei 113, de 1999, do Deputado Jair Mene- VI- na forma de regulamento da ANA, o produto
guelli, que foi vetado totalmente pelo Presidente Fer- resultante da arrecadação de multas aplicadas em
nando Henrique Cardoso em junho de 2002. decorrência de ações de fiscalização de que tratam

Peto exposto e pelo fato de haver um acordo os arts. 49 e 50 da Lei nO 9.433, de 1997; e
com o atual governo no sentido de rever as injustiças VII - outros recursos que lhe forem destinados.
desse processo com a garantia de solução de todas Art. 3° Os recursos do FUNDÁGUA serão apli-
as injustiças ocorridas, torna-se indispensável a apro- cados na implementação:
vação deste projeto com a maior urgência. I - da Política Nacional de Recursos Hídricos,

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - Lucia- especialmente em ações de conservação e recupera-
no Zica PT-SP ção de recursos hídricos e de implementação de

obras de infra-estrutura hídrica; e
11 - do Sistema Nacional de Gerenciamento de

Recursos Hídricos.
§1° Os recursos a que se referem os incisos 11 e

V, alínea a, do art. 2° serão aplicados exclusivamente
na bacia hidrográfica em que foram gerados, obser
vado o disposto na legislação específica.

§2° Os recursos a que se refere o art. 2° serão
aplicados observados os critérios e as prioridades es
tabelecidos:

I - pelo respectivo Comitê de Bacia Hidrográfi
ca, nas hipóteses a que se referem os incisos 11 e V,
alínea a;

11 - pelo respectivo Estado ou Município, na hi
pótese a que se refere o inciso V, alínea b; e

111- pela ANA, nas demais hipóteses.
Art. 4° Na qualidade de gestora do FUNDÁGUA

compete à ANA:
I - emitir regulamento específico dispondo, no

mínimo, sobre:
a) a instituição financeira oficial federal que fun

cionará como agente financeiro;
b) as condições de liberação dos recursos, in

clusive a análise de sustentabilidade das atividades
financiadas, e as penalidades aplicáveis aos inadim
plentes;

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 36895

c) a aplicação das disponibilidades financeiras; e
d) o fornecimento de informações, garantindo

aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica irres
trito acesso à movimentação dos recursos a que se
referem os incisos 11 e V, alínea a, do art. 2°;

11- aprovar os planos anuais e plurianuais de in
vestimentos, observado o art. 3°;

111 - promover, mediante convênios ou contra
tos, a aplicação dos recursos liberados;

IV - fiscalizar a movimentação financeira e con
tábil dos recursos e as atividades financiadas;

V - decidir, em última instânCia, quanto à aplica
ção de penalidades; e

VI - adotar medidas complementares ou adicio
nais eventualmente. necessárias para atingir o objeti
vo do Fundágua e dirimir quaisquer casos omissos.

Parágrafo único. As atividades a que se referem
os incisos 111, IV e V deste artigo poderão ser transferi
das ao agente financeiro do Fundágua.

Art. 5" O Fundágua, composto por recursos pro
venientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos,
cuja arr~cadaçãoéde natureza condominial, não po
derá sofrer contingenciamento.

Art. 6° A ANAeditará Resolução a fim de regula
mentar esta Lei êm até noventa dias.

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

Câmara dos Deputados, 22 de julho de 2003. 
Leonardo MattosDeputado Federal.

Justificação

Estamos submetendo à elevada consideração
de nossos pares a proposta de Lei criando o Fundo
Nacional de Apoio à Preservação de Recursos Hídri
cos - FUNDÁGUA, de natureza contábil, a ser gerido
pela Agência Nacional de Águas - ANA, com a finali
dade de promover a aplicação de recursos financei
ros na conservação e recuperação de recursos hídri
cos e na implementação de obras de infra-estrutura
hídrica.

2. A Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, esta
belece normas e condições para a cobrança pelo uso
dos recursos hídricos sujeitos à outorga, determinan
do que os valores arrecadados sejam aplicados prio
ritariamente na bacia hidrográfica em que foram gera
dos. Atualmente, porém, está sendo paga a compen
sação financeira pelo uso de recursos hídricos, na for
ma da Lei nO 8.001, de 1990, pelas usinas geradoras
de energia elétrica.

3. Com a criação da Agência Nacional de Águas
- ANA pela Lei nO 9.984, de 17 de julho de 2000, cou-

be a esta a implementação da cobrança pelo direito
de uso de recursos hídricos.

4.Neste sentido, é que, através de um trabalho
brilhante de cadastramento dos usuários, a ANA já
iniciou o processo de cobrança, pioneiramente, na
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Os usuários,
o Governo Federal e dos Estados de Minas Gerais,
São Paulo e Rio de Janeiro, além de representantes
da sociedade civil organizada, fazem parte do Comitê
para Integração da Bacia Hidr?gráfica do rio Paraíba
do Sul - CEIVAP, como se fosse um condomínio de
usuários que tem como objetivo maior a preservação
e a recuperação dos recursos hídricos naquela bacia.

5. No entanto, temos observado que o temor
maior se concretizou e o contingeneiamento desses
recursos, que têm natureza condominial., está sendo
efetivadojuntamente com o osrecursos de origem tri
butária arrecadados pelo Tesouro Nacional.

6 .. Desta formapersiste, na t()talidade dos mem
bros que compõemo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos - CNRH, em e~pecial no CEIVAP e nos de
mais comitês de bacia de todo o país, expressivo grau
de incerteza sobreaefetivaapHcação dos recursos fi
nanceiros arrecadados em intervenções que possam
beneficiar as bacia~hidrográficas em que foram gera
dos.

7. Há que considerar que dificuldades para a
tempestiva liberação. pelo Tesouro Nacional dos re
cursos arrecadados poderão inviabilizar a implemen
tação dos Planos de Bacia Hidrográfica como previs
tos na LeL Daí, a uníssona reivindicação no sentido
de se destinar a um fundo específico as contribui
ções, indenizações,ffillltas.e outras quantias destina
das ao apoio à preServação dos recursos hídricos.

8. Aliás, esta é uma vertente que guardaperfeita
compatibilidade com as providências previstas na
Agenda 21 , apoiadapelo Governo Brasileiro,onde se
insere. a criação de fundo de financiamento às ações
de desenvolvimento sustentável, a preservação e me
lhoria das bacias hidrográficas, assegllrando apre
servação dos mananciais, inclusive.l11ediant~ o resta
belecimento e a recuperação de matas ciliares.

9. A criação do Fundágüa será, com certeza, o
insumo indispensável. à consagração das medidas já
adotadas no sentido da gestão dos récursos hídricos
da União e à deflagração do processo nas demais ba
cias que requerem, nó. momento, uma gestão mais
efetiva, .não podendo. hav~r. r~trocesso no. Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
criado pela Lei n° 9.433, de 1997, e na implementação
da Política Nacional deRecursos Hídricos, atribuição
precípua da ANA.
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10. A adoção das medidas previstas nesta pro
posta, em nosso entendimento, reveste-se de urgên
cia e de caráter imperativo, o que nos leva a submeter
o presente Projeto de Lei à elevada consideração dos
colegas congressistas.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - Leo
nardo Mattos Deputado Federal PV-MG Câmara
dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 1.508, DE 2003
(Do Sr. José Mendonça Bezerra)

Dispõe sobre o período de utiliza
ção de livros didáticos nos estabeleci
mentos de ensino fundamental e médio
nas redes pública e privada do País.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial. Art. 137, caput
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino funda

mentai e médio da rede pública serão obrigados a co
locarem na lista de material escolar, os mesmos livros
didáticos pelo período de no mínimo 2 anos.

Art. 2° - O Poder executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 dias, dispondo inclusive, a forma de
fiscalização junto aos estabelecimentos de ensino.

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

Justificação

Quando é iniciado o período letivo das escolas,
os pais ou responsáveis por alunos se deparam com
uma relação de livros que oneram de forma assusta
dora os orçamentos e comprometem até por vários
meses os seus salários.

Temos conhecimento de que diversas escolas
adotam anualmente diferentes livros didáticos de
anos anteriores, que quase sempre são impostos por
editoras, muitas vezes sem condicionamento de crité
rios pedagógicos para a utilização dos mesmos.

As editoras de livros didáticos tem sido as res
ponsáveis pelo grande faturamento no mercado naci
onal, que com sua força, conseguem colocar nas li
vrarias e papelarias de todo País uma enormidade de
livros com novos títulos e nem sempre com a obser
vância da qualidade do material e principalmente da

qualidade didática. São estes mesmos livros que se
rão relacionados em listas de materiais de milhares
de escolas brasileiras e impostas aos pais ou respon
sáveis a comprá-los.

A intenção do presente projeto é acabar com
esta maléfica prática da" indústria do livro didático",
estabelecendo um prazo de 2 (dois) anos para a sua
utilização, e assim, contribuir de certa forma, para re
dução dos gastos das famílias com livros, e ainda,
preservando aqueles livros com um valioso recurso
de aprendizagem para os estudantes deste grande
País.

Brasília, Sala das Sessões, 22 de julho 2003. 
Deputado José Mendonça Bezerra Câmara dos De
putados

PROJETO DE LEI N° 1.509, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o art. 140, inciso I do Decre
to-Lei n° 7.661/45, adaptando-o ao atual
Código Civil.

Despacho: Às Comissões de
Economia, Indústria e Comércio
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O inciso I, do artigo 140 do Decreto-Lei

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

"Art. 140 .
I - o devedor que deixou de arquivar,

registrar ou inscrever no Registro Público de
Empresas os documentos e livros indispen
sáveis ao exercício legal da atividade em
presarial;"

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

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

Justificação

Pretende-se, com esta alteração, adaptar a lei
falimentar ao novo Código Civil, substituindo expres
sões já ultrapassadas pelos termos "Registro Público
de Empresas" e "atividade empresarial".

Sala das Sessões, 22 de julho 2003. - Deputado
Carlos Sampaio PSDB
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PROJETO DE LEI N° 1.510, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o caput do artigo 8° do Decre
to-Lei n° 7.661/45, adaptando-o ao atual
Código Civil.

Despacho: Às Comissões de
Economia, Indústria e Comércio
Constituição e Justiça E De Redação (Art.
54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O caput do artigo 8°, do Decreto-Lei

7.661/45, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8°. O empresário que, sem relevante razão

de direito, não pagar no vencimento obrigação líqui
da, deve, dentro de 30 dias, requerer ao juiz a decla
ração da falência, expondo as causas desta e o esta
do dos seus negócios, e juntando ao requerimento:"

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

Art. 30. 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.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio PSDB-SP Câmara dos
Deputados

PROJETO DE LEI N° 1.511, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o caput do artigo 2° e seu in
ciso 11 do Decreto-Lei n° 7.661/45, adap
tando-o ao atual 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. 24/1. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICD.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O artigo 2° do Decreto-Lei 7.661/45, pas

sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2°. Caracteriza-se, também, a falência, se o
empresário:"

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.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio PSDB Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 1.512, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Acrescenta o artigo 258-A à Lei n°
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Ado
lescente).

Despacho: Apense-se este ao
PL-969/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. É acrescentado à Lei 8.069/90 o artigo

258-A, com a seguinte redação:
"Art. 258-A. Deixar o proprietário, o empresário,

o gerente ou responsável pelo local em que se verifi
que a venda de bebida alcoólica a criança ou adoles
cente, de observar a proibição constante do artigo 81,
inciso 11, desta lei:

Pena: multa de três a vinte salários mínimos; em
caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá
determinar o fechamento do estabelecimento por até
quinze dias.".

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

Art. 30. Revogam-se as disposições emcontrário.

Justificação

Os prejuízos do consumo de bebidas alcoólicas
pelas crianças e adolescentes, em função de estarem
em fase de crescimento, são de todos conhecidos.

A falta de previsão de um dispositivo punitivo
quanto a proibição de venda de bebidas alcoólicas a
menores tem dificultado a ação da justiça contra
aqueles que insistem em desobedecer o comando le
gaI. Assim, para dar efetividade às medidas de prote-



PROJETO DE LEI N° 1.514, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)
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ção às crianças e adolescentes neste tópico, mister Ademais, a parte final da modificação ao inciso
se faz a criação dessa infração. "11" traz adaptação mais coerente com a realidade ju-

A questão ora tratada não alcança, no meu en- diciária.
tender, o status necessário à sua configuração como Sala das Sessões, 22 dejulho de 2003. - Depu-
crime, mas, por outro lado, o Estado não pode ficar tado Carlos Sampaio PSDB-SP
sem meios de coibir essa prática.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Sampaio PSDB

PROJETO DE LEI N° 1.513, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o artigo 15, inciso 11 e seu § 3°
do Decreto-Lei n° 7.661/45, adaptando-o
ao atual Código Civil.

Despacho: Às Comissões de
Economia, Indústria e Comércio
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10. O artigo 15, inciso 11 e seu § 30 do decre

to-lei 7.661/45, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15 .
1- .

11 - remetido, pelo escrivão, por protocolo ou sob
registro postal, com aviso de recebimento, ao repre
sentante do Ministério Público e ao Registro Público
de Empresas, salvo, quanto ao primeiro, se lhe for
dado, dentro do prazo previsto no caput, vistas dos
autos.

§ 10
..

§ 2° ..
§ 30 No Registro Público das Empre

sas, em livro especial, serão lançados o
nome do falido, o lugar do seu domicílio, o
juízo e o cartório em que a falência se pro
cessa:'

Art. 20
• Esta lei entra em vigor a contar de sua

data de publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com o novo Código Civil, deixou de existir o Re
gistro de Comércio, donde necessária a adaptação.
Outrossim, há muito se extingui a Câmara Sindical dos
Corretores, referência essa que deve ser suprimida.

Altera o artigo 52, inciso IV do De
creto-Lei n° 7.661/45, fazendo constar va
lor atual aos negócios jurídicos que es
pecifica.

Despacho: Às Comissões de
Economia, Indústria e Comércio
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10

. O artigo 52, inciso IV do Decreto-Lei
7.661/45, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 52 .

1- .
11- .

111- .
IV - a prática de atos a título gratuito, salvo os

referentes a objetos de valor inferior a 1 (um) salário
mínimo, desde dois anos antes da declaração da fa
lência:'

Art. 20
. Esta lei entra em vigor a contar de sua

data de publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O valor expresso atualmente na lei de falência
fez com que esse dispositivo caísse em desuso. Dada
sua importância, o valor deve ser alterado, fixando-o
através de uma escala móvel, no caso, optando-se
para o valor equivalente a um salário mínimo, para
que o tempo não faça cair novamente em desuso o

instituto.
Sala das Comissões, 22 de julho de 2003. 

Deputado Carlos Sampaio PSDB-SP Câmara dos
Deputados
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PROJETO DE LEI N° 1.515, DE 2003
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera o caput do artigo 67 do De
creto-Lei nO 7.661145, adaptando-o ao atu
ai Código Civil.

Despacho: Às Comissões de
Economia, Indústria e Comércio
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 li. Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10

• O artigo 67 do Decreto-Lei 7.661/45,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 67. O síndico tem direito a uma
remuneração, que o juiz deve arbitrar, aten
dendoà sua diligência, ao trabalho e à res
ponsabilidade da função e à importância da
massa, mas sem ultrapassar de 5% sobre o
valor da massa:'

Art. 20
. Esta lei entra em vigor a contar de sua

data de publicação.
Art. 30

• Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os valores fixados atualmente fizeram cair em
desuso o dispositivo, pois não mais auferidos, na prá
tica, pela corrosão da correção monetária e pela per
da do padrão monetário. Assim, necessário adaptar o
artigo à realidade. A escala de valores da forma como
era fixada apenas trazia uma maior dificuldade na
prática judiciária, o que se pretende abolir.

Sala das Comissões, 22 de julho de 2003. 
Deputado Carlos Sampaio PSOB-SP

PROJETO DE LEI N° 1.531, DE 2003
(Do Sr. Medeiros)

Institui o Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes no Trabalho.

(Às Comissões de Educação e Cultura
e Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54 RICO»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica instituído o "Dia Nacional de Preven

ção de Acidentes no Trabalho", a ser comemorado,
anualmente, no dia 27 de julho.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Apresentamos a presente proposição com a fi
nalidade de perpetuar essa data e de prestigiar os
profissionais prevencionistas e em especial a catego
ria dos Técnicos em Segurança do Trabalho, que vem
prestando enormes. serviços à segurança e à saúde
do trabalhador brasileiro, entre eles, a prevenção de
acidentes do trabalho e a melhoria das condições de
saúde no trabalho.

O dia 27 de julho foi escolhido por tratar-se do
dia em que foi publicada a Portaria Ministerial na
3.237, que institui a obrigatoriedade da existência dos
Serviços Especializados em Segurança e Saúde no
Trabalho (SESMT) no Brasil.

Cabecnos, neste oportunidade, relatar um breve
histórico da origem desse SerViço Especializado em
Segurança e Saúde no Trabalho (SESMT).

Com o impulso da industrialização no Brasil, prin
cipalmente com a chegada das grandes montadoras
de automóveis, trazendo uma concepção de necessi
dade de proteção a sua mão de obra, através da me
lhoria continuada do ambiente de trabalho, tendo como
parâmetro a inspeção de qualidade exercida por pro
fissionais treinados para tal fim,eis que por volta do
ano de 1967 surge a função de Inspetor de Segurança
do Trabalho, tendo como atividade desenvolver e criar
programas que minimizasse e diminuísse os acidentes
do trabalho, auxiliando as comissões internas de pre
venção de acidentes que até então tinham sobre sua
responsabilidade esta tão nobre missão.

O inspetor de Segurança do Trabalho geralmen
te era escolhido dentre aqueles trabalhadores que
demonstravam grandeintéresse em exercer essa. fun
ção, e baseado em seu conhecimento empírico de
senvolviam programas de Segurança do Trabalho
que versava quase exclusivamente nocollceito de eli
minação de atos inseguros eraramente levava-se em
consideração as condições ambientais de trabalho,
mesmo porque este.s profissionais não eram treina
dos para desenvolver tal· atividade, sendo pois, per
cursoresem potencial da aplicaçãode seu conheci
mento pessoal para o avanço de todo um desenvolvi
mento da capacidade intelectual seguinte.

Como processo constante de mudanças e a.van
ços da tecnologia e da relação de trabalho, os Inspe
tores de Segurança do Trabalho precisavam acompa
nhar esse desenvolvimento e por outro lado torna
va-se necessário a criação de dispositivo legal que
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permitisse o desenvolvimento dos trabalhos de fora
organizada e uniforme.

Assim, em 27 de julho de 1972, o Ministério do
Trabalho editou a portaria Ministerial nO 3.237/72, ins
tituindo a obrigatoriedade de Constituição do SESMT
- Serviço Especializado em Segurança e Saúde no
Trabalho e criando as especializações e funções de
médico do trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra
balho, Enfermeiro do Trabalho, auxiliar de enferma
gem do trabalho e do Supervisor de Segurança do
Trabalho o atual Técnico de Segurança do Trabalho,
instituindo formação emergencial a cargo da Funda
centro para qualificação desses profissionais.

No ano de 1977, altera-se o Capítulo V, Título 11
da CLT, por meio da Lei n° 6.514/77, permitindo as
sim, que em 13/06/78, o Ministério do Trabalho pu
desse publicar a Portaria nO 3.214/78, instituindo as
28 Normas Regulamentadoras em Segurança e Me
dicina do Trabalho.

À propósito, passado mais de 30 anos da exis
tência do Serviço Especializado em Segurança e Saú
de no trabalho, muito se atribui à tecnologia e as novas
relações de trabalho quanto a queda dos números ne
gativos, os dados existentes mostram que 20% dos
trabalhadores se acidentaram nos anos 70 e hoje anos
2000, este índice cai para menos de 1,5% do conjunto
dos trabalhadores, mas com certeza foram os profissi
onais integrantes do SESMT, que implementaram as
medidas por meio dos conhecimentos técnicos e cien
tíficos para que houvesse esta redução.

Portanto passado mais de 30 anos, exatamente
em 27-07-72, através da portaria n° 3.237, comple
mento ao artigo 162 da CLT, o Brasil dava um primeiro
passo na questão da saúde e segurança no trabalh?
A medida ordenava que todas as empresas do pais
mantivessem em seus quadros funcionais serviços
especializados em segurança, higiene e medicina do
trabalho, o SESMT, de forma a prevenir acidentes e
outros prejuízos ao trabalhodor e mesmo ao próprio
capital, no pressuposto de que qualquer.t~mpoper~i

do com doença, significa menor produtividade, mais
faltas ao trabalho, maior mudança no "ambiente de
trabalho", desequilibrando relações administrativas
evidentemente pautadas na objetividade e no lucro.

Por essas razões, esperamos poder contar com
o beneplácito dos nobres Pares.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado Medeiros

PROJETO DE LEI N° 1.532, DE 2003
(Do Sr. Rubens Otoni)

Institui a Bolsa Universitária Federal
para alunos egressos de escola pública.

(Apense-se este ao PL-7338/2002.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Poder Público instituirá sistema de bol
sas de estudo destinado a estudantes egressos da
rede pública de ensino que, matriculados em institui
ções de ensino superior mantidas pela iniciativa pri
vada, demonstrarem insuficiência de recursos.

Parágrafo único. O valor das bolsas de estudo, de
que trata o caput deste artigo, deverá corresponder às
despesas com a matrícula e mensalidades escolares
devidos à instituição de ensino superior privada.

Art. 2° A comprovação de conclusão em escola
pública será efetivada no ato da matrícula, mediante a
apresentação de histórico escolar expedido pela insti
tuição de ensino.

Art. 3° O Poder Executivo, por meio de seu ór
gão competente regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contado a partir de sua vigência.

Art. 4° Está lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Este projeto de lei tem por objetivo possibilitar
que os estudantes pertencentes às camadas ~ais

pobres da população brasileira possam conclUir o
curso superior em instituições privadas.

Os dados do Censo da Educação Superior de
2000 mostram que os jovens das camadas mais po
bres praticamente não têm acesso à educação supe
rior pública: apenas 7,7% dos jovens entre 18 e 22
anos freqüentam cursos universitários. Cerca de 70%
deles estudam em estabelecimentos privados. Quan
do conseguem chegar ao ensino superior, o custo é
tão alto que apenas os que têm bons empregos ou
apoio econômico da família conseguem pagar a facul
dade. Por isso, há elevada inadimplência e evasão,
até porque o sistema de crédito educativo, que pode
ria ser uma alternativa, é insuficiente e inadequado.
São tarefas inadiáveis a ampliação significativa das
vagas nas universidades públicas e a reformulação
do sistema de crédito educativo vigente.

O art. 23, inciso V, da Constituição Federal de
clara ser competência comum da União, dos Estados,
do Distri"lo Federal e dos Municípios, proporcionar os
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meios de acesso à cultura., à educação e à ciência. O
presente projeto obedece a Constituição, proporcio
nando os meios adequados para garantir aos alunos
egressos das escolas públicas de ensino médio a
continuidade de sua escolarização. Direito da popu
lação e deverdo Estado.

Considerando a relevância social da proposta,
esperamos contar com apoio dos Parlamentares
para rápida. tramitação e aprovação.

Sala de Sessões, 23 de julho de 2003. - Deputa
do Rubens Otoni

PROJETO DE LEI N° 1.533, DE 2003
(Do Sr. Rubens Otoni)

Denomina Rodovia Federal Gover
nador Henrique Santillo o trecho da
BR-OGO - Goiânia I Brasília.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes, Educação e Cultura e Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - A rodovia federal BR-060 entre Goiâ

nia e Brasília passa a denominar-se rodovia federal
Governador Henrique Santillo.

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

Justificação

Henrique Antônio Santillo é paulista de Ribei
rão Preto/SP, tendo-se mudado com a família para
Anápolis em 1942. Foi Presidente do Grêmio Estu
dantil do Colégio São Francisco de Assis. Cursou
Medicina pela UFMG. Em 1959 foi eleito presidente
do DCE da. UFMG. Através de votação foi eleito pre
sidente da União Estadual dos Estudantes de Minas
Gerais.

Em 1964 retornou a Anápolis, exercendo pro
fissão de médico pediatra no Hospital São Zacarias
e como plantonista atendia gratuitamente na Santa
Casa de Misericórdia.

Em 1966, filiado ao MDB, elege-se vereador de
Anápolis com 17% dos votos. Em 1969 foi eleito pre
feito de Anápolis. Em 1974 foi eleito deputado esta
dual. Em 1978 elege-se senador da República com
uma diferença de 100 mil votos. Participou ativamen
te da campanha pela ANISTIA Foi um opositor con
tundente e sistemático do regime militar.

Em 1979 participou brevemente do Partido dos
Trabalhadores. No Senado Federal ocupou a 1a Se
cretaria e destacou-se na luta. pela democratização

do Brasil, pelas Diretas-Já, na defesa das riquezas na
turais e da soberania nacional, e no apoio aos produto
res rurais. Foi um grande orador.

Em 1986 foi eleito Governador de Goiás, toman
do posse no dia 15 de março de 1987. Construiu o
Hospital de Urgências de Goiânia, o Hemocentro e
10(dez} Hospitais Regionais. Foi o primeiro governa
dor a implantar o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 1993 foi nomeado Ministro da Saúde do go
verno Itamar Franco. Idealizou e implantou o Programa
de Saúde da Família (PSF). Em 1996 disputou e per
deu a Prefeitura de Anápolis. Em 1999 assumiu a Se
cretaria de Saúde no governo Marconi Perillo.

Em 2000 ingressou no Tribunal de Contas do
Estado, assumindo a Corregedoria-Geral. Em 2001 foi
eleito Vice-Presidente do TCE. Em janeiro de 2003 foi
eleito Presidente do TCE.

Henrique Antonio Santillo foi um homem público
honrado, idealista e democrata. Viveu seu tempo e
participou ativamente do processo de redemocratiza
ção do Brasil. Por tudo isso merece receber homena
gem da nação, tendo seu encravado na BR-060, que
liga Goiânia a Brasília.

Eis, pois os argumentos que espero ver aprovado
pelos pares e sancionado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.

Sala das Sessões, 21 de Julho de 2003. - Depu
tado Rubens Otoni

PROJETO DE LEI N° 1.534, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Proíbe a matrícula, em instituição pú
blica de ensino superior, por período que
exceda dois semestres além do tempo de
duração do curso determinado nos ter
mos da lei.

(Às Comissões de Educação e Cultura
e Constituição e Justiça e de Redação (ART.
54 RICO»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 8° Fica proibida a matrícula em universidade

pública, por período que exceda dois semestres letivos
além do tempo de duração de cada curso superior, de
terminado pelo Conselho Nacional de Educação, nos
termos do § 2°, do art. 9°, da Lei n° 9.131, de 24 de No
vembro de 1995.

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

Estudar em uma universidade pública represen
ta um privilégio, no Brasil. Além de gratuitas, estas
instituições oferecem, na enorme maioria dos casos,
uma formação de qualidade superior à dos estabele
cimentos privados.

Por isto, consiste em flagrante injustiça que es
tudantes permaneçam na universidade por um perío
do muito maior do que o previsto para a conclusão do
curso no qual se encontram matriculados.

Esta é uma situação que se repete em diferen
tes instituições públicas de ensino superior, havendo,
mesmo, casos de estudantes que têm levado oito ou
dez anos para concluir um curso previsto para se de
senvolver ao longo de quatro anos.

Ações protelatórias, como o trancamento de
matrículas em momentos estratégicos ou o uso de
atestados médicos repetidos e apresentados no ins
tante adequado, aliadas a regulamentos universitári
os demasiadamente tolerantes com reprovações,
compõem um quadro que varia da ineficiência à amo
ralidade.

O pior é que esses cursos superiores demasia
damente longos são, apenas, possíveis pela ocupa
ção de vagas que poderiam ser utilizadas por outros
estudantes.

Assim, é no sentido de buscar uma maior efi
ciência e um novo patamar de justiça no ensino supe
rior público, que apresentamos este projeto de lei à
consideração de nossos pares.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado Rogério Silva

PROJETO DE LEI N° 1.535, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Altera os prazos previstos na Lei n.o
9.440, de 14 de março de 1997.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio, Finanças e Tributação e Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 9° A Lei n° 9.440, de 14 de março de 1997,
passa a viger com as seguintes alterações:

I) a vigência prevista no caput do art. 1° passa a
ser até 31 de dezembro de 2006;

11) o prazo para a concessão dos benefícios pre
vistos no art. 11 passa a ser de 1° de janeiro de 2007 a
31 de dezembro de 2017; e

111) as datas limite para habilitação de empreen
dimentos a que faz menção o art. 12 e seu parágrafo
único, passam a ser 31 de dezembro de 2004 e 31 de
dezembro de 2006, respectivamente.

Art. 10° As alterações introduzidas pelo art. 10

desta Lei aplicam-se apenas a novos empreendimen
tos, permanecendo inalterados os prazos aplicáveis
aos empreendimentos já existentes que usufruam
dos benefícios da Lei n.o 9.440, de 14 de março de
1997.

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

Justificação

É sabido que o setor automotivo está entre
aqueles que apresentam o maior encadeamento pro
dutivo. Por isso, a instalação de uma planta produtora
de veículos possui uma enorme capacidade de gera
ção de renda e empregos entre as industrias que lhe
antecedem na cadeia produtiva, fornecendo insumos,
e os setores de serviços que lhe sucedem, na comer
cialização, manutenção e assistência técnica.

A experiência mineira, quando da instalação da
FIAT e a, mais recente, implantação da FORO na Ba
hia, deixam claro que a renúncia fiscal que ocorre em
função dos incentivos concedidos é mais que com
pensada pelos efeitos benéficos que, no médio e lon
go prazos, são gerados na economia local.

Podemos dizer, portanto, que o potencial da in
dústria automotiva como instrumento de desconcen
tração industrial e de desenvolvimento regional é
enorme e não foi utilizado em toda sua extensão pe
las autoridades brasileiras.

A edição da Lei n° 9.440, em 1997, foi um passo
nessa direção, mas o prazo concedido para apresen
tação e aprovação de projetos foi muito curto e limitou
enormemente sua eficácia.

Nesse sentido, estamos com a presente propo
sição, restabelecendo os prazos concedidos inicial
mente, para que novos empreendimentos possam se
sentir atraídos por uma localização nas regiões mais
carentes do território nacional, contribuindo para uma
distribuição espacial mais eqüitativa da atividade eco
nômica.

Essas as razões que me levam a crer que o pre
sente projeto de lei deve contar com o apoio dos no
bres Pares.

~-----~ ----~------~~--- ~--~ ------~- ~ ~----~ ----~~- ~--
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Sala das Sessões, 27 de julho de 2003. - Depu
tado Rogério Silva

PROJETO DE LEI N° 1.536, DE 2003
(Do Sr. Maurício Rabelo)

Límita os poderes estabeleçidos pela
alínea "b" do inciso I do art. 1° do Decre
to-Iei n° 4.295, de 13 de maio de 1942.

(Apense-se este ao PL-1812/1999.)

O Congresso Nacional, nos termos dos arts.
48 e 66 da Constituição Federal, decreta:

Art. 1° Estalei limita a competência do Poder
Executivo de estabelecer horário de verão na região
compreendida pelo extremo Norte do país e o Trópico
de Capricórnio.

Art. 2° É vedado ao Poder Executivo, no exercí
cio da competência que lhe confere ao alínea b, do in
ciso I, do art. lOdo Decreto-lei n° 4.295, de 13 de maio
de 1942, estabelecer horário de verão na região com
preendida pelo extremo Norte do País e o Trópico de
Capricórnio.

Art. 3° O dispositivo legal que vier a implantar o
horário de verão em áreas não abrangidas pelalimita
ção imposta pelo art. 1° desta lei, deverá discriminar
os Estados e Municípios a que se refere.

Parágrafo único. É facultada a extensão do horá
rio de verão à integralidade dos Municípios ou Esta
dos que estejam parcialmente ao sul do Trópico de
Capricórnio.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Na Sessão Legislativa do ano 2000, o então De
putado José Aleksandro, representante do povo acrea
no, apresentou projeto de lei com o mesmo objetivo,
não logrando, na ocasião, convertê-lo em normalegal.

Assinalava, na oportunidade, ° ilustre parla
mentar que "por suas dimensões, forma e extensão,
os oito milhões e meio de quilômetros quadrados do
Brasil estendem-se desde o paralelo 5° 16' (cinco gra
us e dezesseis minutos) de latitude Norte até o para
lelo 33° 44' (trinta e três graus e quarenta e quatro mi
nutos) de latitude Sul, abrangendo terras situadas ao
norte do Equador, entre este e o Trópico de Capricór
nio' definido pelo paralelo 23° 27' (vinte e três graus e
vinte e sete minutos) de latitude sul e mais além ..."

"A causa das estações do ano é a inclinação do
eixo de rotação da Terra em relação ao plano que con
tém sua órbita ao redor do Sol. Esta inclinação, de 23°
27' (vinte e três graus e vinte e sete minutos), também

chamada obliqüidade, faz com que, quando nosso pla
neta orbita ao redor do Sol, os raios solares incidam
mais diretamente ora num hemisfério, ora noutro.

Este fenômeno é mais sensivelmente observa
do à medida que o observador se afasta da linha do
Equador e, em decorrência, se aproxima de um dos
pólos.

Na faixa que vai do Equador até os trópicos, o
período em que a insolação máxima diurna ultrapas
sa uma hora é de poucos dias. Apenas bem ao sul do
Trópico de Capricórnio, ou bem ao norte do Trópico de
Câncer, este período ultrapassa cem dias e, no Brasil,
isto acontece apenas na região Sul:'

Já naquela ocasião, observava que os decretos
que instituem o "horário de verão", infensos à realida
de, "têm expandido cada vez maisaárea abrangida e
o período de vigência, geralmente superior a cento e
trinta dias:'

Também o ilustre ex-Parlamentar, Dr. Elias Mu
rad, ferrenho opositor da implantação do horário de
verão, repetidas vezes assinalou que "do ponto de
vista biológico e cultural, o brasileiro acostumou-se a
trabalhar de "sol a sol", adaptando seu organismo e
seu cotidiano paulatinamente, no transcorrer do ano,
quando isto se faz necessário."

Nossa convicção é de que a alteração da hora
convencional, para adaptá-Ia à hora astronômica,
consiste em uma medida. somente procedente em re
lação às altas latitudes,pois que somente aí o chama
do relógio biológico tem maior dificuldade em adap
tar-se ao novo comportamento astronômico.

O comportamento do povo brasileiro durante o
período do "apagão" mostra que, em vez da truculên
cia da decretação, para economizar uns míseros dé
cimos por cento no consumo de energia elétrica, o
apelo à racionalização é mais eficaz e mais civilizado.

Eis as razões para.que pleiteemos o apoio de
nossos Nobres parespara o acolhimento de nossa
proposição e sua rápida transformação em diploma
legal.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado Maurício Rabelo.

PROJETO DE.LEI W 1.537, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

"Dispõe sobre a regulamentação
das Profissões de Técnico e Auxiliar em
Saúde Bucal."

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família,Trabalho, de Admin,istré3.ção e Servi-



PROJETO DE LEI N° 1.538, DE 2003
(Do Sr. Reinaldo Betão)

Isenta de pagamento a retirada da
segunda via de documentos da pessoa
que os tiver roubados ou furtados.

(Apense-se este ao PL-481/1999.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Não será cobrada qualquer valor ou tarifa
para a confecção de segunda via de documentos pes
soais que tenham sido roubados ou furtados.

Art. 2° Somente se concederá o benefício àque
le que apresentar o boletim de ocorrência policial, no
prazo de trinta dias do fato delituoso.

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

Justificação

"A falta de regulamentação de uma
profissão dificulta a sua inserção no merca
do de trabalho, cada vez mais competitivo,
pois, na ausência de lei que disponha sobre
o exercício da atividade, as profissões são
apenas ocupações, destituídas de qualquer
proteção legal, indispensável ao livre exercí
cio do ofício.

O presente Projeto de Lei é a reapresentação
do PL n° 4381 de 2001, originalmente do nobre Depu
tado MARCOS CINTRA. O término da legislatura, o
envio ao arquivo da proposição e não-reeleição do
primeiro signatário nos impulsiona a reelaborá-lo
para coloca-lo novamente em tramitação na Casa,
uma vez que somos favoráveis à idéia que traz. Por
estas razões faço minhas as palavras dos autores, fa
voráveis à idéia que traz. Por estas razões faço mi
nhas as palavras do autor reproduzindo aqui a justifi
cação originária.

Assim, farei minhas as palavras de sua justifica
ção ao projeto:

o Congresso Nacional decreta:

Art. 11 ° O exercício das profissões de Técnico e
Auxiliar em Saúde Bucal é prerrogativa dos profissio
nais regularmente registrados nos Conselhos Regio
nais de Odontologia.

Art. 12° Apenas serão inscritos nos quadros dos
Conselhos Regionais de Odontologia os profissionais
possuidores de diploma e técnico ou auxiliar em curso
de Saúde Bucal, oficialmente autorizado e reconhecido.

Art. 13° Compete aos Técnicos em Saúde Bucal
atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, a fim
de colaborar em pesquisas, auxiliando o profissional
em seu atendimento de consultório, desenvolver ativi
dades de odontologia sanitária, compor equipe inter
disciplinar e participar de programas educativos em
saúde bucal.

Art. 14° Compete aos Auxiliares em Saúde Bu
cal recepcionar as pessoas em consultório médico ou
dentário, identificando-as e averiguando suas neces
sidades, a fim de prestar informações, receber reca
dos ou encaminhá-los ao médico cirurgião-dentista.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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ço Público e Constituição e Justiça e de Re- Dessa forma, propomos a regulamen-
dação (Art. 54 RICO») tação das profissões de Técnico e Auxílíar

em Saúde Bucal. Os primeiros atuam como
suporte aos cirurgiões-dentistas, na medida
em que colaboram com pesquisas, auxilían
do o profissional em seu atendimento de
consultório, desenvolvendo atividades de
odontologia sanitária, compondo equipe in
terdisciplinar, além de participar de progra
mas educativos em saúde bucal. Já os auxi
líares recepcionam as pessoas em consultó
rio médico ou dentário, identificando-as e
averiguando suas necessidades, a fim de
prestar informações sobre elas, bem como
encaminhá-Ias ao médico cirurgião-dentista.

Tais atividades são deveras importan
tes para o bom desempenho do exercício da
atividade do cirurgião-dentista, cuja atuação
é de fundamental importância na prevenção
de várias doenças que afligem à população
brasileira.

Outrossim, regulamentando tais profis
sões, estaremos contribuindo para a dignifi
cação de milhares de trabalhadores, os qua
is, ao terem suas atividades excluídas das
normas legais, são impedidos de atuar ple
namente no mercado de trabalho."

Dessa forma, por entendermos ser o assunto de
enorme alcance social, contamos com o apoio dos
nobres Colegas para a aprovação do presente projeto
de lei.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado Feu Rosa
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Justificação

O presente Projeto visa sanar uma das maiores
injustiças que são cometidas contra o pobre e pacato
cidadão brasileiro, quando é vítima de assaltos ou de
furtos: a cobrança escorchante de tarifas para a con
fecção da segunda via de seus documentos.

Ora, como é possível acreditar que a pessoa,
sendo vítima da violência desenfreada do dia"a-dia,
ainda seja vítima pela segunda vez ao lhe ser cobrada
a feitura de segunda via de documentos? Não é pena
1izá-�a duas vezes, por algo de que não foi culpada?

Assim, é necessário corrigir urgentemente essa
injustiça e para a nossa proposta contamos com o
apoio dos ilustres pares.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado Reinaldo Betão

PROJETO DE LEI N° 1.540, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Altera os artigos 59, parágrafo úni
co, e 60 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro
de 2002 - Código Civil, dispondo sobre
os requisitos para convocação, instala
ção e deliberação da Assembléia Geral
das associações.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece os requisitos para

convocação, instalação e deliberação da Assembléia
Geral das associações.

Art. 2° Os artigos 59, parágrafo único, e 60 da
Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ci"
vil, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.59 .
Parágrafo único. O estatuto da associ

ação estabelecerá o quorum necessário
para instalação e deliberação da assembléia
geral especialmente convocada para os fins
deste artigo (NR)".

"Art. 60 A convocação da assembléia
geral far-se-á na forma do estatuto, garanti
do ao número mínimo de associados nele fi
xado o direito de requerê-la (NR)".

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

Justificação

O objetivo da presente proposição é o de pros
seguir no aperfeiçoamento de dispositivos do Novo
Código Civil, tornando-o mais consentâneo com a re
alidade e reduzindoa intervenção estatal em matéria
relacionada à liberdade de associação e seu funcio
namento, nos termos do artigo 5°, incisos XVII e XVIII,
da Constituição da República de 1988.

Artigo 59, parágrafo único - Para deliberar so
bre destituição de administradores e alteração do es
tatuto, a redação original do Código Civil exigiu quo
rum qualificado de maioria absoluta dos associados,
na primeira convocação, e 1/3nas convocações se
guintes, devendo-se obter ovoto favorável de 2/3 dos
presentes.

Referida exigência acarreta.rá, contudo, sérios
transtornos para as associações de todo o País, dada
a impossibilidade de se obter quorum tão elevado o
que, por certo, acabaria por inviabilizar a realização
da assembléia geral prevista em lei. Basta-se cogitar
de clubes tradicionais como o Fluminense, o Flamen
go, o Tijuca Tênis Clube e o Clube Militar, com res
pectivamente, 3000, 4000,12000 e 12.300 sócios.

Até mesmo o comparecimento simultâneo dos
associados, no mesmo recinto, tornar-se-ia quase im
praticável.

A mesma razão orientou a elaboração do Proje
to de Lei n° 7.312, de 2002, de autoria do Dep. Ricar
do Fiuza, que procura "suprimir a obrigatoriedade de
realização de assembléia geral para eleição dos diri
gentes das associações, sempre que o estatuto esta
belecer de modo diverso , evitando, assim, graves
problemas para as associações com elevado número
de associados, a exemplo dos grandes clubes de la
zer, alguns deles com dezenas de milhares de sócios,
cujo comparecimento simultâneo da maioria dos as
sociados às dependências do clube seria, em muitos
casos, praticamente impossível, a tornar, inviável a
própria realização. da assembléia geral." (justificativa
apresentada para alteração do artigo 59, do Código
Civil).

O próprio Professor Miguel Reale reconheceu a
justiça das críticas deferidas ao artigo 59 da Lei
10.406/2002, por se tratar de um exagero legislativo a
demandar correção •(artigo publicado no Jornal O
Estado de São Paulo, em 29/03/2003, intitulado "As
associações no Novo Código Civil").

Artigo 60 - Os mesmos argumentos utilizados
para justificar a pretendida alteração ao parágrafo
único do artigo 59 servempara ilustrar a improprieda-



"Art.162 ..

PROJETO DE LEI N° 1.542, DE 2003
(Do Sr. Iris Simões)

Altera a redação do art. 162 da Lei
n° 9.472, de 16 de julho de 1997.

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

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

§ 2°-A No caso de equipamentos destinados
aos serviços de radioamador e radiocidadão, serão
aceitos sem homologação todos os equipamentos
homologados por entidades nacionais ou estrangei
ras reconhecidas pela Agência."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 18° Esta Lei altera a redação do art. 162 da

Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997, excetuando os
equipamentos de radioamador e radiocidadão da ne
cessidade de homologação pela Agência Nacional de
Telecomunicações.

Art. 19° O art. 162 da Lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte dispo
sitivo:

Obriga fabricantes de produtos ali
mentícios em lata a adotarem medidas
para impedir a contaminação do conteúdo.

Despacho: Apense-se este ao
PL-3418/2000.

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

PROJETO DE LEI N° 1.541, DE 2003
(Do Sr. Lincoln Portela)

Justificação

Hoje em dia cresce o número de produtos ali
mentícios oferecidos para o consumo em latas. Recen-

o Congresso Nacional decreta:
Art. 15° Os fabricantes de produtos alimentícios

em lata ficam obrigados a adotar medidas para proteger
as embalagens e impedir a contaminação de seus pro
dutos na ocasião da abertura da lata para consumo.

Art. 16° A forma de proteção à embalagem a ser
adotada deve obedecer aos regulamentos emitidos
pelas autoridades sanitárias.

Art. 17° O descumprimento desta lei sujeita os
infratores às penas previstas nas Leis n° 6.437, de 20
de agosto de 1977 e 8.078, de 11 de setembro de
1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Art. 4° Esta lei entra em vigor noventa dias após
sua publicação.
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de de se fixar, em lei, o número mínimo de associados temente, houve grande preocupação com bebidas em
necessários para se convocar uma assembléia geral. lata contaminadas por ocasião de sua abertura.

Se a lei afirmou que a convocação da assem- Isto pode também ocorrer com os demais pro-
bléia será feita na forma em que determinar o estatu- dutos enlatados, para os quais não se pode garantir
to, melhor seria que deixasse também para este a de- as condições de limpeza quando armazenados para
finição da quantidade mínima de associados habilita- venda. Em depósitos ou em prateleiras, não está
dos a promovê-Ia. Com efeito, 1/5 dos associados afastado o risco de insetos ou roedores carrearem
pode representar um elevado número de assinaturas, para as latas agentes patogênicos.
podendo vir a dificultar o exercício desse direito por Deste modo, procuro estender o intuito de diver-
parte dos sócios. sas iniciativas que já tramitam nesta Casa, propondo

Atribuir ao estatuto de cada associação a liber- que todo e qualquer produto enlatado venha com pro-
dade de fixar o limite para garantia desse direito se teção, a ser determinada pelas autoridades sanitári-
afigura como solução mais adequada, em especial as, de forma a impedir que o conteúdo tome contato
porque a maioria dos estatutos já preserva tal prerro- com a superfície exposta.
gativa com números compatíveis com o porte da res- Esta medida protegerá a saúde dos consumido-
pectiva pessoa jurídica. res do país. Assim sendo, propomos as penas de in-

Conclamamos, pois, os ilustres pares a votarem fração ao Código de Defesa do Consumidor e à legis-
pela aprovação da proposição ora ofertada. lação sanitária para a desobediência. Desta maneira,

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - espero o apoio dos nobres Pares para aprová"la com
Carlos Nader Deputado Federal- PFURJ brevidade.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Lincoln Portela

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 36907

Art. 200 Esta lei entrará em vigor noventa dias
após a sua publicação.

Justificação

O Regulamento do Serviço de Radiamador,
aprovado pelo Decreto na 91.836, de 24 de outubro de
1985, estabelece em seus art. 8° e9° que cabe aO Mi
nistério das Comunicações "fixar as condições opera
cionais e técnicas, especialmente freqüências, tipos
de emissão e potência das estações de radioamador
para cada classe, bem como os critérios e requisitos
de homologação ou registro dos equipamentos indus
trializados a serem utilizados na execução de Serviço
de Radioamador". O assunto também está regula
mentado pela Norma de Execução do Serviços de
Radioamador, Norma na 31, de 1994, que em seu
item 13 estabelece <;lS condições para homologação e
registro de equipamentos.

A partir da vigência da Lei Geral de Telecomuni
cações, cabe à Anatel- Agência Brasileira de Teleco
municações, de acordo com que o dispõe o art. 19, in
ciso XIII, "expedir ou reconhecera certificaçãode pro
dutos, observados os padrões e normas por ela esta
belecidos'. Referida legislação, em seuart. 162, tam
bém estabelece que "aoperaçã? de estação retrans
missoraestá sujeita à licença de funcionamento pré
via e à fiscalização permanente, sendo vedada a utili
zação de equipamentos emissores de radiofreqüên
ciasem certificação expedida ou aceita pela Agência.

No caso dos serviços de radioamador e de radi
ocidadão, essa ~ornolbgação não faz sentido, na me
dida emque OS equipamentostransmissores não são
fabricados no País~já são homologados por órgãos
congêneres nos países de origem. A homologação
caso a caso desses equ'ipamentos impõe aos cida
dãos, quedesejamop~rar os referidos serviços, cus
tos incompatíveis comsU<;l natureza. Ademais, por fal
ta de estrutura.da J\gência, os processos de homolo
gação tem sido muito demorados.

Por essa raZõe$,~stamos apresentando projeto
de lei, introdutindo, no art. 162 daLei n° 9.472, de
1997, dispositivo que estabelece que serão aceitos
sem homologação os equipamentos destinados aos
serviços deradioamadpre de radiocidadão homolo
gadospor instituições nacionais ou estrangeiras reco
nhecidas pela )\nateL Para que haja tempo hábil para
a definiçãoed,~ulgação pela Agênciadas entidades
de homologação aceitas, estabelecemos um prazo
de noventa diappara o início da vigênciada lei.

Dadaa relevância dos serViços prestados à so
ciedade pelos operadores de radioamador e de radio
cidadão, esperamos contar com o apoio de nosso Pa-

res nesta Casa para a célere aprovação da proposta
que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2003. - Depu
tado Iris Simões.

PROJETO DE LEI N° 1.543, DE 2003
(Do Sr. Leonardo Mattos)

Acrescenta parágrafo ao art. 60 da
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 'de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação· Nacional, com relação aos pro
cessos de inclusão de educandos com
necessidades especiais na rede regular
de ensino.

Despacho: Às Comissões de
Seguridade Social e Família Educação e
Cultura e Desporto 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 ° O art. 60 da Lei na 9.394, de 20 de novem

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo 20

:

"Art. 60 .
§ 20 Os sistemas de ensino adotarão

procedimentos que garantam a participação
dos pais ou responsáveis nos processos
voltados para inclusão dos educandos com
necessidades especiais na rede regular de
ensino, decorrente da ampliação do atendi
mento nela realizado, nos termos do pará
grafo anterior."

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O atendimento aos educandos com necessida
des especiais é uma das tarefas mais complexas a
ser realizada pelo sistema público de ensino. Trata-se
de um imenso desafio a ser vencido, sobretudo em
um País em que historicamente tal atendimento foi
deixado sob a responsabilidade de instituições parti
culares, muitas das quais desempenhando de forma
exemplar este papel.

A atual legislação educacional brasileira, em es
pecial a Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, dedica um
capítulo à educação especial, adotando como estra-
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tégia básica a inclusão do educando com necessida
des especiais nas classes comuns do ensino regular,
assegurado o atendimento especializado quando ne
cessário. E sinaliza que o Poder Público deverá ado
tar, como alternativa preferencial, a ampliação do
atendimento na rede pública regular de ensino.

A inclusão e o atendimento na rede pública gra
tuita são sem dúvida as alternativas mais coerentes
com os princípios afirmados na Constituição Federal.
Mas esse atendimento deve ser feito com toda a indis
pensável qualidade. Não se trata simplesmente de
desfazer convênios com instituições particulares de
bom nível para colocar os educandos em estabeleci
mentos públicos sem condições adequadas. Por isso
mesmo, a legislação impõe uma série de requisitos a
serem satisfeitos pelos sistemas de ensino.

A inclusão deve ser responsável e conveniente
mente realizada. A transferência de um educando com
necessidades especiais de um estabelecimento para
outro não é um procedimento trivial. A sua adaptação
requer cuidados específicos. Por tal motivo, é indispen
sável a participação efetiva da família no processo, pro
tegendo a integridade da pessoa em formação.

Essas são as razões que inspiram a presente
proposição, cuja relevância - estou seguro - haverá
de assegurar o apoio dos ilustres Pares para sua
aprovação.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2003 . 
Deputado Leonardo Mattos.

PROJETO DE LEI N° 1.544, DE 2003
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Altera a Lei n° 8.313, de 23 de de
zembro de 1991, dispondo sobre a cria
ção do Fundo Estatal de Cultura (FEC) e
dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção e Cultura e Desporto Finanças e Tribu
tação Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 Ricd)

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

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 26 da Lei n° 8.313, de 23 de dezem

bro de 1991, passa a vigorar, acrescido dos seguintes
parágrafos:

§ 6° As empresas estatais federais deverão in
vestir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das suas

deduções em projetos culturais nas regiões em que
foi gerado o imposto de renda.

§ ]O Os recursos de que trata o § 6° deste artigo
serão gerenciados por um Fundo Estatal da Cultura
(FEC), controlado por um Conselho composto de re
presentantes das empresas estatais incentivadoras e
da comunidade cultural.

I - O Ministério da Cultura delegará os recursos
do Fundo Estatal da Cultura (FEC) às Secretarias de
Cultura dos Estados e do Distrito Federal para que es
tas promovam, através de edital público, o cadastra
mento de projetos culturais aprovados pelo CNIC.

11- Os projetos cadastrados serão avaliados por
uma Comissão composta de 3 (três) membros da co
munidade cultural, de notório conhecimento na área
representada, e de um representante de cada empre
sa estatal que estiver deduzindo parte do imposto de
renda para o Fundo.

111- Os membros da comunidade cultural serão
designados pelo Secretário da Cultura dentre os re
presentantes da classe artística do Estado.

IV - Uma vez aprovados por este Conselho, os
projetos recebem recursos do Fundo Estatal da Cul
tura (FEC), oriundos das deduções das empresas es
tatais daquele Estado em que foi gerado o imposto de
renda.

V - Somente poderão receber os benefícios do
Fundo Estatal da Cultura (FEC), projetos aprovados
com base no art. 18, §3° desta Lei.

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

Justificação

O presente projeto de lei objetiva promover im
portantes modificações na atual Lei Federal de Incen
tivo à Cultura (Lei n° 8.313/91), mais conhecida como
"Lei Rouanet", mediante à criação de um Fundo
Estatal da Cultura (FEC), constituído por recursos
das empresas estatais, que deverão investir 80% das
suas deduções em projetos culturais nas regiões em
que foi gerado o imposto de renda.

Com essa alteração, pretende-se, de fato, des
centralizar os recursos da "Lei Rouanet" que, por for
ça das desigualdades regionais, acaba beneficiando
apenas os projetos culturais situados nas regiões
economicamente mais favorecidas. No Programa de
Governo 2002 - Coligação Lula Presidente, que re
sultou no documento "A Imaginação a Serviço do
Brasil", há uma contundente constatação do proble
ma na aplicação da Lei: "Dados fornecidos pelo pró
prio Mine, para o ano de 1999, acusam que 84% dos



PROJETO DE LEI N° 1.545, DE 2003
(Do Sr. Dr. Heleno)

Institui o Programa de Tratamento
Gratuito para os portadores da doença
de Parkinson, pelo SUS, e dá outras pro
vidências.

Despacho: Apense-se este ao
PL-826/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Cornissões - Art. 24 11

Justificação

A doença de Parkinson é uma afecção do siste
ma nervoso central que acomete principalmente o
sistema motor.

É uma das condições neurológicas mais fre
qüentes e sua causa permanece ainda desconheci
da. As estatísticas disponíveis revelam que a preva
lência da doença de Parkinson na população é de 100
a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Acontece
que, com o aumento da expectativa de vida dos brasi
leiros, esse percentual tem sofrido considerável au
mento. Hoje, a cada ano já se registram 180 novos ca
sos por cada 100.000 habitantes.

O Brasil segue uma tendência mundial de enve
lhecimento da população, resultado da combinação do

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o programa de Tratamento

Gratuito para os portadores da doença de Parkinson,
pelos hospitais públicos, hospitais e clínicas ligados
ao SUS - Sistema Único de Saúde.

Art. 2° Todos os hospitais públicos do país, clíni
cas e hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde,
deverão desenvolver o Programa de que trata o artigo
1° da presente Lei, relativo ao tratamento de portado
res da doença de Parkinson, contemplando interna
mento hospitalar, sefor o caso, e fornecimento de me
dicamentos.

Parágrafo único. Sejam incluídos no elenco de
medicamentos básicos para atendimento, aqueles
utilizados no tratamento da doença de Parkinson.

Art 3° O Poder Executivo, através do Ministério
da Saúde, regulamentará a presente Lei, no prazo de
(90) noventa dias.

Art 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art 5° Revogam-se as disposições em contrário.
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recursos captados por projetos culturais beneficiaram Sala das Sessões, 24 de agosto de 2003. - Depu-
as grandes capitais brasileiras: Rio de Janeiro e São tado Dr. Rosinha.
Paulo, onde estão instaladas as maiores empresas
nacionais e onde estão sediadas as grandes redes de
comunicação. Os 10 maiores beneficiários dos incen
tivos proporcionados pela Lei Rouanet foram progra
mas e atividades de grandes fundações privadas, do
setor bancário, de teles ou de grandes conglomera
dos. Sem analisar o mérito e a qualidade das ações
empreendidas, é possível afirmar que, com recursos
públicos, financiou-se uma ação regional e setorial
mente concentradora de renda (. ..) Isso resultou em
uma série de ações fragmentadas com recursos pú
blicos pelas principais empresas brasileiras, concen
tradas no eixo Rio/São Paulo, semalcance nas dema
is regiões do país ou sem a garantia de contrapartida
pública, em termos de diversidade, circulação ou gra
tuidade, à população brasileira que ao longo desses
últimos 17 anos teve bloqueado o acesso a recursos
provenientes de impostos para co-patrocinar um pro
jeto de incentivo ao setor cultural." (pp. 16-17).

Recentemente, em8udiência pública realizada
no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto (CECD) desta Casa, no dia 14 de maio deste
ano, o atual Ministro de Estado da Cultura, Gilberto
Gil, mostrou a necessidade de promovermos revisões
na atual legislação federal de incentivo à cultura.
Embora importante como mecanismo de captação de
recursos da iniciativa privada, a aplicação da lei acu
mu�ou várias distorções, entre elas a concentração
regional dos benefícios e a falta de critérios .quando
se trata das grandes empresas estatais, que figuram
entre os maiores utilizadores dos recursos postos à
disposição daprodução cultural brasileira, atràvés da
renúncia fiscal

Se o dinheiro que as empresas estatais inves
tem em atividades artístico-culturais são recursos ob
tidos através da renúncia fiscal, portanto, dinheiro pú
blico, nada mais justo, pois, que seja o próprio Estado,
através do Ministério da Cultura, a decidir a destina
ção destes recursos. Com base nesta argumentação,
é que estamos apresentando essa proposição legis
lativa que, ao criar o Fundo Estatal da Cultura (FEC),
objetiva descentralizar os recursos e promover o
acesso aosbenefícios da lei a todas regiões do país.

Em última instância, estamos promovendo con
dições pàra a reversão do atual quadro de desigual
dades regionais que se faz presente, também, no
mundo da cultura, onde muitos brasileiros ficam impe
didos deter acesso às múltiplas manifestações artís
ticas de nossa rica diversidade cultural.
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aumento da expectativa de vida com a queda da natali
dade. A redução da taxa de fecundidade ainda é o que
comanda o envelhecimento da população. Segundo o
IBGE, a grande mudança aconteceu na década de 70,
com a ampliação do uso da pílula anticoncepcional.
Em números absolutos a população idosa brasileira
aumentou em quase 4 milhões ao longo da década As
estimativas são de que em 2020 haverá 30 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais no Brasil

Com esse aumento vertiginoso de nossa popu
lação de idosos, e por ser essa doença do tipo dege
nerativo, cuja característica é o acometimento de pes
soas em idade avançada, é importante que o Ministé
rio da Saúde, de posse de dados já existentes sobre
seus portadores, e através de previsões decorrentes
do sensível aumento de nossa população de idosos,
dê assistência a essa parcela da população que tanto
trabalhou em prol desta Nação.

É importante que essa assistência médica seja
exercida por profissionais específicos, conhecedores
profundos da doença e não entregues a um profissio
nal de neurologia, sem vivência no assunto, para que
tão logo os primeiros sintomas apareçam, o tratamen
to seja iniciado e não venha a ser confundido com ou
tro tipo de patologia.

Não se pode também ficar alheio à inclusão dos
medicamentos utilizados no tratamento dessa doen
ça uma vez que, por serem bastante caros, muitos pa
cientes interrompem seu tratamento por não poderem
adquirir o medicamento.

Diante de tais argumentos, mais do que válidos,
e considerado de indiscutível conteúdo meritório para
a proposição, espero contar com o apoio de todos os
parlamentares desta Casa

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - De
putado Dr. Heleno.

PROJETO DE LEI N° 1.546, DE 2003
(Do Sr. Ricardo Izar)

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

Despacho: Às Comissões de: Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Agricultura e Política Rural,Finanças e Tribu
tação 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. 22. Fica instituído o Fundo Nacional de Apo

io às Florestas Plantadas, com o objetivo de desen
volver e financiar a implantação de florestas.

Art. 23. Os recursos do fundo referido no art. 10

destinar-se-ão a:
I ~ apoiar financeiramente os pequenos e médi

os produtores rurais, na implantação de florestas;
11 - incentivar associações e cooperativas de re

posição florestal, assim como produtores sintoniza
dos com os objetivos do Fundo;

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

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

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

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

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

Art. 24. Poderão ser beneficiários de operações
de crédito ao amparo do Fundo Nacional de Apoio às
Florestas Plantadas as pessoas físicas ou jurídicas
que comprovadamente mantenham vínculos com o
segmento.

Art. 25. Constituem fontes de recursos do Fundo
Nacional de Apoio às Florestas Plantadas:

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

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

111- recursos próprios das instituições financeiras;
IV - recursos provenientes do retorno das ope

rações de crédito realizadas.
Art. 26. Fica criado o Conselho Gestor do Fundo

Nacional de Apoio às Florestas Plantadas, com repre
sentações do Poder Público e da sociedade civil, no
meados pelo titular do órgão máximo da administra-



Justificação

Representantes do setor brasileiro de florestas
plantadas, recentemente, elaboraram umdocumento,
que partiu da constatação de que apesar da impor
tância do setor para o desenvolvimento econômico e
social do Brasil e para a preservação do meio ambi
ente, o seu porte é modesto quando comparado a ou
tros países com potencial muito inferior.

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

As exportações do setor totabilizam US$ 3,35
bilhões em impostos. O segrnento.gera mais de 500
mil empregos diretos e 2 milhões de indiretos.

Entretanto, o setor ainda é pequeno, em nível
mundial. No comércio internacional., o Canadá partici
pou, em 2000, com 20,5%; os Estados Unidos, com
11,6%; a Finlândia, com7,6%; e o Brasil, com somen
te 1,5% do mercado rnundial.

O supracitado documento deixa claro que "es
ses dados evidenciam 0axtraordinário potencial que
o Brasil possui com suas vantagens comparativas
paraassumir posiçãoded estaque no comércio inter
nacional de produtos florestais. No. entanto, o País
tende não apenas a reduzir sua participação no mer
cado mundial, como se arrisca em futuro próximo a
importar para atender ao seu próprio mercado inter
no. Para que isso não ocorra é preciso superar os di
versos fatores que inibem o desenvolvimento do setor
de florestas plantadas noPaís."

Observa-se que o setor brasileiro de florestas
plantadas tem sofrido limitações graves que dificul
tam a sua expansão e consolidação, pois é um mode
lo não orientado à produção; não há uma política se-
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ção pública federal corn competência específica so- amparo do Fundo Nacional de Apoio às Florestas
bre os assuntos da silvicultura. Plantadas;

Parágrafo único. Deverão integrar o Conselho a 11I- Os mecanismos de acompanhamento, ava-
que refere o caput, entre outros, representantes: Iiação e controle das operações de crédito realizadas

I - do órgão máximo da administração pública com recursos do Fundo;
federal com competência específica sobre os assun- IV - Os critérios aserem observados na indica-
tos da silvicultura, a quem caberá a presidência; ção e nomeação dos membros do Conselho Gestor.

11- dainstituição financeira pública federal a que Art. 10. Esta lei entra eln vigor 60 dias após a
se refere o art. 6°; data de sua publicação.

111 - das empresas de base florestal plantada;
IV - das cooperativas e sindicatos do setor.
Art. 27. Os recursos do Fundo Nacional de Apo

io às Florestas Plantadas serão administrados por
instituição financeira pública federal, observadas as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Gestor a que
se refere o art. 5° desta Lei.

§ 1° As operações de crédito ao arnparo do Fun
do poderão serrealizadaspelainstituição aque se re
fere o caput ou por outras instituições financeiras, me
diante convênio.

§ 2° As ihstituições financeiras poderão ressar c

cir-sedos cUstos administrativos até o limite máximo
de 2% (dóis por cento} do.rnontante dos recursos do
Fundo porelas aplicados em operações de crédito, a
cada ano.

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

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

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

1- as competências institucionais relativas à ad
ministração do Fundo Nacional deApoio às Florestas
Plantadas;

11- as condições diferenciadas e especiais, rela
tivas á limites de crédito, períodos de carência, prazos
de reembolso, encargos financeiros, entre outros,
com que· se contratarão as operações de crédito ao



PROJETO DE LEI N.o 1.549, DE 2003
(Do Sr. Celso Russomanno)

Disciplina o exercício profissional
de Acupuntura e determina outras provi
dências.

Despacho: Às Comissões de: Seguri
dade Social e Família Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 Ricd)

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A acupuntura consiste na estimulação de

pontos e meridianos energéticos com técnicas apro
priadas com a finalidade de manter ou restabelecer a
saúde.

Art. 20 São considerados habilitados para o
exercício profissional da Acupuntura:

I - Os possuidores de diploma de nível superior
em Acupuntura, expedido no Brasil por escolas oficia
is reconhecidas pelo Governo Federal;

11 - Os diplomados no exterior por escolas es
trangeiras que ministrem disciplinas curriculares
equivalentes em conteúdo e carga horária às das es
colas de Acupuntura oficiais reconhecidas pelo Go
verno Federal e que revalidaram seus diplomas de
acordo com a legislação em vigor;

111- Os que, na data de entrada em vigor desta
Lei tenham diploma de nível superior na área de saú
de, tenham feito cursos e estágios reconhecidos pe
los Conselhos respectivos;

IV -- Os praticantes de Acupuntura com exercí
cio profissional efetivamente comprovado até a data
da publicação desta Lei;

V - Os que, na data de entrada em vigor desta
Lei tenham certificado de curso livre com carga horá
ria mínima de 600 horas/aula teóricas e 300 ho
ras/aula de prática ambulatorial ou tenham certificado
de curso técnico reconhecido pelas Secretarias de
Educação Estaduais;

Vl- Os que se submetam e sejam aprovados no
exame de suficiência junto ao Conselho Federal de
Acupuntura, em até cinco anos da data de entrada em
vigor desta Lei.

36912 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

torial de longo prazo; a legislação é complexa e discri- nossos pares para o aperfeiçoamento e a aprovação
minatória; há limitação ao uso da propriedade para da presente propositura.
produção de madeira, e a expansão da base florestal Sala das Sessões, 24 deagosto de 2003. - Depu-
está na dependência exclusiva de grandes empresas. tado Ricardo Izar

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

a) desenvolvimento de um modelo institucional
voltado à produção, com a criação da Secretaria de
Florestas Plantadas no Ministério da Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento;

b) estabelecimento de uma política de longo
prazo;

c) adoção de medidas para potencializar a com
petitividade do setor;

d) simplificação e adequação da legislação;
e) inserção do pequeno e médio produtor rural

ao processo produtivo florestal.
Com isso, os atuais 5 milhões de hectares

plantados poderão ser ampliados para 11 milhões,
o que acarretará um aumento das exportações se
toriais de 4,5 bilhões para 15 bilhões de dólares; a
criação de 2 milhões de novos empregos; elevação
na arrecadação anual de impostos de 3 para 6 bi
1hões de dólares; melhoria do meio ambiente, pois
assegurará a manutenção de aproximadamente 2
milhões de hectares de Áreas de Preservação Per
manente e Reserva Legal.

Como bem salientam Luiz Antônio Pinazza e
Regis Alimandro, em "Tirando a floresta do papel"
(Agroanalysis, jan/2001), "estudos conduzidos pela
Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS) e por asso
ciações setoriais identificam a existência de um dese
quilíbrio entre oferta e procura de madeira, para aten
der às projeções de crescimento das indústrias de
base florestal".

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

A criação do Fundo de Apoio às Florestas Plan
tadas, por nós proposto neste projeto de lei, propicia
rá, por certo, a implantação de políticas públicas para
o setor, fortalecendo-o com a alocação de recursos
para pesquisa, estudos e diagnósticos, dentre outros.

Pelos benefícios consideráveis e indispensáveis
ao Brasil, esperamos contar com o decisivo apoio de

--- - -------



Justificação

A Acupuntura é uma técnica terapêutica de ori
gem chinesa, sendo praticada há mais de 3.000 anos,
consistindo na estimulação de pontos do corpo huma
no através de instrumentos apropriados com a finali
dade de promover e restaurar as funções energéticas
dos tecidos e órgão do paciente. Os instrumentos in
cluem massagem, agulha, calor, ímã, semente e es
paradrapo.

Há 50 anos vêm sendo popularizada a utiliza
ção de micro-sistemas pelos acupunturistas, como
Auriculoterapia, Craniopuntura e Quiropuntura, usan
do agulhas minúsculas, reduzindo ainda mais a teóri
ca periculosidade das agulhas.

Num trabalho publicado em 2003, abrangendo o
período de 1965 a 1999, localizaram no mundo ape
nas 202 incidentes relacionados com Acupuntura, a
maioria irrelevantes. A incidência das infecções ficou
muito reduzida a partir de 1988 devido à introdução
das agulhas descartáveis ou individuais.

Em muitos países desenvolvidos, como EUA,
Canadá, Inglaterra e Alemanha, a Acupuntura já foi
regulamentada cómo terapêutica multiprofissional.

Para o exercício da Acupuntura, os conhecimen
tos científicos modernos e os diagnósticos médicos
são úteis, vêm para confirmar e apoiar esta valiosa
descoberta chinesa. Entretanto, o mais importante é
dominara Filosofia Oriental e o circuito energético. Há
5.000 anos, os acupunturistas fazem avaliação ener
gética através da conversa, olhar e palpar os pacien
tes, e assim, executamos tratamentos com grande
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Art 3° O Congresso Nacional autorizará as enti- eficácia, tanto que conseguiram a adesão dos médi-
dades competentes a criarem o Conselho Federal de cos ocidentais.
Acupuntura, que será responsável pela fiscalização e A Acupuntura tradicional ou energética se pro-
supervisão do exercício e da ética profissional, bem põe a manter a saúde das pessoas normais ou a tra-
como pelo registro dos profissionais. tal" os distúrbios das pessoas doentes. O bom acu-

Parágrafo único. Nos casos dos profissionais de punturista deve estudar integralmente o ser humano
nível superior das áreas de saúde, a fiscalização po- nos seus aspectos físico, mental e espiritual. São con-
derá ser efetuada pelos respectivos Conselhos, des- denáveis os tratamentos sintomáticos adotadospela
de que tenham reconhecido a Acupuntura como es- Acupuntura Médica, que considera folclóricas as
pecialização ou recurso complementar. abordagens filosóficas do Yin-Yang e dos Cinco Ele-

Art. 4° A fiscalização do exercício profissional de mentos, e denigrem a boa imagem da Acupuntura,
Acupuntura far-se-á pelos órgãos públicos federais e ~~~~~s~om muito sacrifício pelosacupunturistas tradi-
estaduais das áreas de saúde e educação, pelos
Conselhos Federais das profissões de saúde e pelo No Brasil, a Acupuntura foi trazida pelos imi-
Conselho Federal de Acupuntura. grantes japoneses há 100 anos. Em 1953, Frederico

Spaeth, fisioterapeuta, começou a praticar Acupuntu-
Art 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- ra. Os médicos só acreditaram na técnica na década

blicação. dO'e 80. s acupuntunstas foram muito perseguidos e
Art 6° Revogam-se as disposições em contrário. alguns inclusive presos, antes corno charlatães e a

partir 1995, após o reconhecimento da Acupuntura
como especia.lidade médica pelo CFM, por exercício
ilegal da medicina. Atualmente, existem no país
25.000 acupunturistas (profissionais de saúde e téc
nicos)e 5.000 médicos acupuntores. Sãoconsisten
tes os movimentos de organização dos acupunturis
tas, evidenciando um desenvolvimento profissional
da classe no país, e existem desde 1989 sindicatos e
federação dos acupunturistas. No. Estado de São Pa
ulo e Município de Curitiba já há até o "Dia do Acupun
turista", comemorado em 23 de março.

Os profiss.ionais de saúde. tiveram melhor per
cepção do seu potencial curativo e a reconheceram
como especialidade muito antes dos médicos. O
COFFITO (fisioterapia) aceitou a Acupuntura em
1985, o CFBM (biomedicina) em 1986,0 COFEN (en
fermagem) e o CFM{medicina)~m1995, oCFF (fa.r
mácia) em 2000, CFFO (fonoaudiologia) em 2001, e
CFP (psicologia) em2002.

A discussão sobre a regulamentação da Acu
puntura começou na Câmara dos Deputados em
1984, desencadeado pelos médicos Mário Hato
(PL3838/84) e Antônio Salim Curiati (PL852188), con
tinuado por Antônio Carlos Mendes Thame
(PL935/91) e terminou com o PL383/1991 de Marceri
no Romano Machado, aprovado em 1994, indo para o
Senado como PLC67/95. Todos estes projetos apre
sentaram em comum o caráter democrático social es
tendendo o exercício da Acupuntura para todos os
profissionais da área de saúde, exigindo boa forma
ção dos acupunturistas. No Senado, começaram as
discussões sobre Acupuntura através de Fernando
Henrique Cardoso (PL N°337/91) e houveprossegui-



O Congresso Nacional decreta:
Art. 28. Esta Lei altera diversos dispositivos da

Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, visando per
mitir a outorga de Serviço de Radiodifusão Comunitá
ria para entidades de cunho religioso e político.

Art. 29. O inciso I do artigo 3° da Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte redação:

PROJETO DE LEI N° 1.550, DE 2003
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Altera a Lei nO 9.612, de 19 de feve
reiro de 1998, que "Institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária" e dá outras
providências.

Despacho: Apense-se este ao
PL-4186/1 998

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

"Art. 3° .
I - dar oportunidade à difusão de idéi

as, elementos de cultura, tradições, hábitos
sociais, pensamentos e doutrinas políti
co-partidários e credos religiosos da comu
nidade." (NR)

Art. 30. Fica revogado o parágrafo 1°
do artigo 4° da Lei nO 9.612, de 19 de feve
reiro de 1998.

Art. 31.0 caput do artigo ~ da Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7° São competentes para explorar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária as
fundações, associações comunitárias, insti
tuições de cunho religioso e político, sem
fins lucrativos, desde que legalmente institu
ídas e devidamente registradas, sediadas
na área da comunidade para a qual preten
dem prestar o serviço, e cujos dirigentes se-
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mento na CAS a partir de 1995 com o PLC67/95, rela- a oferta da Acupuntura é aumentar as equipes inclu-
tado por Valmir Campelo a favor dos acupunturistas; indo outros profissionais de saúde.
passou por Audiência Pública e foi aprovado em duas A regulamentação multiprofissional da Acupun-
votações. Foi, enfim, encaminhado para a Comissão tura permitirá implantação efetiva nos ambulatórios e
da Educação onde teve parecer contrário do Senador hospitais públicos, beneficiará o povo brasileiro, me-
Geraldo Althoff. Na votação, o médico Lúcio Alcântara Ihorará a formação dos acupunturistas, facilitará a fis-

calização evitando pessoas despreparadas no exercí-
se absteve e outros dois médicos, Tião Viana e Se - cio da profissão, reduzirá o custo da assistência médi-
bastião Rocha, ficaram do lado dos acupunturistas. ca, e diminuirá a importação dos medicamentos.
Houve o encaminhamento para CCJC onde acabou Sala das Sessões, 24 de agosto de 2003. - De-
sendo arquivado em 2002. putado Celso Russomanno.

Defendendo a prática multiprofissional da Acu
puntura, existem leis implantando Acupuntura no servi
ço público, como a Lei 3181/99 do Estado de Rio de Ja
neiro eda Lei no. 5741 de Guarulhos. Existem leis crian
do Conselhos Municipais de Acupuntura com represen
tantes multiprofissionais, como a Lei N° 5756/01 de Gu
arulhos e a Lei N° 13.472/02 de São Paulo.

Atualmente, devido à falta de regulamentação,
os acupunturistas têm formações diversificadas. Exis
tem cursos de especialização supervisionados por al
guns Conselhos Federais dos profissionais de saúde.
Há cursos técnicos reconhecidos pelas Secretarias
de Educação em RJ, SP, MG e SC. O MEC autorizou
em 2000 o funcionamento do Curso Superior de Acu
puntura do IMAM em Belo Horizonte e reconheceu
em 24/2/2003 os diplomas de Acupuntura da Univer
sidade Estácio de Sá. Há um consenso entre os acu
punturistas de lutar por uma formação profissional em
nível superior de modo que a longo prazo, vá diminu
indo o número de técnicos.

A Organização Mundial de Saúde (O.M.S.) consi
dera que a saúde é um direito humano fundamental e
que os governos têm a obrigação de proporcioná-Ia a
seus povos. Considera que a Medicina Convencional
não é acessível para grande parcela da população. Os
cuidados primários de saúde seriam compostos de prá
ticas não convencionais e métodos terapêuticos popu
lares aceitos pelas comunidades, implantados a um
custo que possa ser mantido em cada estágio do seu
desenvolvimento. Os governos devem adotar medidas
sanitárias e sociais adequadas, contando com a partici
pação de médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e
praticantes das medicinas populares, para trabalhar
como equipes multiprofissionais atendendo as necessi
dades de saúde das comunidades. A Acupuntura é uma
das técnicas considerada modelo pela O.M.S. por ser
eficiente e barata. Utiliza instrumentos de baixo custo e
dispensa medicamentos caros.

Ultimamente, há crescente busca da Acupuntu
ra pelo povo brasileiro mas que, infelizmente, tem o
acesso dificultado devido à falta da especialidade no
serviço público de saúde. A única forma de aumentar

._~- --- - - -~~----- - ..--------- -~~- ~--
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jam brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos." (NR)

Art. 32. O artigo 11 da Lei nO 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 11. A entidade detentora de autori
zação para execução do Serviço de Radiodifu
são Comunitária não poderá estabelecer ou
manter vínculos que a subordinem ou a sujei
tem. à gerência, administração, domínio, co
mando ou orientação de qualquer outra entida
de, mediante compromissos ou relações finan
ceiras, familiares ou comerciais." (NR)

Art. 33. Esta lei entra em vigor após trinta dias de
sua publicação.

Justificação

O Serviço de Radiodifusão Comunitária instituí
do pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, é um
serviço, sem fins lucrativos, de rádio em FM, freqüên
cia modulada. Com alcance limitado a um quilômetro,
restringindo o atendimento a uma comunidade ou ba
irro. Os principais objetivos da criação deste serviço
foi, dentre outros, o desenvolvimento do convívio so
cial e integração da comunidade atendida, atendendo
aos preceitos de ampla difusão de idéias, estimulo da
cultura e tradições locais. Este projeto visa melhorar
alguns dispositivos da Lei com o intuito de incluir ma
nifestações religiosas e polftico-partidários.

Entendemos que os segmentos comunitários
religiosos e políticos têm, em muito, a contribuir com a
difusão social, artística e cultural da população aten
dida.

Com este objetivo, estamos propondo a altera
ção da Lei de modo a incluir a possibilidade de outor
ga para instituições de cunho religioso e político e
permitindo o proselitismo.

Face ao exposto, peço o apoio dos nobres cole
gas para aprovação a desta iniciativa.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2003 . 
Deputado Fernando de Fabinho

PROJETO DE LEI N° 1.551, DE 2003
(Do Sr. Lobbe Neto)

Altera a redação do art. 2°, da Lei n°
8.880, de 27 de maio de 1994.

Despacho: Às Comissões de: Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática
Economia, Indústria e Comércio Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 Ricd)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O art. 2° da lei n.o 8.880, de 27 de maio

de 1994, para a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° .
§ 3° É vedado o uso de imagem da

moeda nacional, por qualquer sistema im
pressoou de vídeo, para fins publicitários:'

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

Justificação

A Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, dispõe
sobre o Programa de Estabilízação Econômica e o
Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real
de Valor - URV, dotada de curso legal para servir ex
clusivamente como padrão de valor monetário.

A partir de 1° de Julhode 1994, a Unidade Mo
netária Nacional passou a ser o REAL que tem curso
legal em todo o território nacional.

Como definido pelo art. 5° da Lei n° 9.069/95,
"serão grafadas em REAL, a partir de 1°/7/94, as de
monstrações contábeis e financeiras, os balanços, os
cheques, os títulos, os preços, os precatórios, os valo
res de contratos e todas as demais expressões pecu
niárias que se possam traduzir em moeda nacional."

Nesse contexto, o REAL - unidade monetária na
cional- é representativa de curso legal para fins especí
ficos de referencial financeiro e monetário de nosso
País. Mas do que nunea - nós brasileiros - devemos
adotar todas as medidas necessárias para a sua pre
servação, inclusive, impedindo quaisquer utilizações
que coloque em dúvida a sua autenticidade, como pa
drão monetário. Deve ter tratamento similar ao dispen
sado aos símbolos naciona.is - bandeira, hino, armas e
selo, previstosna Constituição Federal de 1988.

Nessa linha, nossa proposta veda o uso de ima
gem da moeda nacional, por qualquer sistema im
presso ou de vídeo, para fins publicitários. Acredita
mos que essa medida inibirá as falsificações de cédu
las, bem como contribuirá para dar maior e melhor
controle por parte do Banco Central do Brasil, no to
cante a segurança de nossa moeda.

Diante dessas circunstâncias, contamos com o
apoio dos nobres pares na apreciação deste Projeto
de Lei.



Prorroga o prazo de opção ao parce
lamento especial concedido pela Lei n.O
10.684, de 2003.

Despacho: Apense-se ao PL-1547/2003.
Apreciação: Proposição sujeita à

apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

PROJETO DE LEI N° 1.554, DE 2003
(Do Sr. Gerson Gabrielli)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 34. O prazo para requerer o parcelamento es

pecial estabelecido nos arts. 4° e 5° da Lei n.o 10.684,
de 2003, fica prorrogado até o último dia útil do terceiro
mês subseqüente ao da publicação desta lei.

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

Justificação

São por demais conhecidas e até reconhecidas
pelo Governo as agruras dos contribuintes inadimplen
tes perante o Tesouro Nacional, tendo em vista os efei
tos da recessão econômica internacional e da redução
do financiamento para as atividades produtivas.

Neste sentido, as medidas adotadas na Lei n.o
10.684, de 2003, estabelecendo o parcelamento es
pecial - PAES - , representam a persistência e a
oportunidade da iniciativa de promover a regulariza
ção da situação fiscal de parcela representativa dos
contribuintes deste País.

No entanto, ao fixar o prazo para requerimento
do novo sistema perante a PGFN e a SRF, no art. 4°,
bem como o INSS, no art. 5°, até 31 de julho do cor
rente ano, o diploma legal estabeleceu período exí
guo de tempo.

Ao considerar-se a importância da matéria e
sua repercussão, a par das dificuldades de acesso às
informações por parte do universo dos interessados,
muitas vezes caracterizados como micro e pequenas
empresas, sugerimos a prorrogação do prazo de op
ção até o último dia útil do 3° mês subseqüente ao da
publicação da nova lei, com vistas a garantir a regula
rização fiscal e o conseqüente incremento de arreca
dação, ambos igualmente desejáveis.

PROJETO DE LEI N° 1.552, DE 2003
(Do Sr. Lobbe Neto)

Altera a Lei n.o 8.036, de 11 de maio
de 1990, que" dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá ou
tras providências", para permitir a movi
mentação do saldo da conta vinculada
para aquisição de imóvel rural.

Despacho: Às Comissões de: Traba
lho, de Administração e Serviço Público Fi
nanças e Tributação Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11
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Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu- Fica evidente o elevado alcance social da me-
tado Lobbe Neto. dida proposta, razão pela qual esperamos contar a

com o apoio de nossos ilustres Pares em sua aprova
ção.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Lobbe Neto.

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inci
so:

"Art. 20 ..
XVI - pagamento total ou parcial do

preço de aquisição de imóvel rural".

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

Justificação

Esta proposição foi apresentada no ano de
2000, pelo nobre Ex-Deputado Federal Paulo Paim,
visando liberar a movimentação do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, para pagamento total ou par
cial quando da aquisição de imóvel rural.

A conta vinculada do trabalhador no Fundo de
Garantia do tempo de Serviço pode ser utilizada, atu
almente, para aquisição de imóvel apenas em área
urbana, tendo por fundamento as condições vigentes
para o Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Quer
isso dizer que ao trabalhador é vedado adquirir um
imóvel, com esse recurso, em área rural.

Essa medida é, a nosso ver, arbitrária, não se
sustentando no texto vigente da lei que regulamenta o
FGTS. Até porque, o artigo 7° da Constituição Federal
determina que é direito dos trabalhadores urbanos e
rurais "fundo de garantia do tempo de serviço". Dessa
forma, se o trabalhador rural contribui para o FGTS,
não vemos razão para impedira que ele possa adqui
rir uma propriedade rural. Nosso projeto visa corrigir
essa distorção.
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Contamos com o apoio dos nobres Pares desta
Casa para sua aprovação.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Gerson Gabrielli.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 496, DE 2003

(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Susta a aplicação do disposto no De
creto n° 4.594, de 13 de fevereiro de 2003.

Despacho: Apense-se ao PDC-3/2003.
Apreciação: Proposição sujeita à

apreciação do Plenário

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica sustada a aplicação do disposto no

Decreto nO 4.594, de 13 de fevereiro de 2003.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

Justificação

O Decreto n° 4.594, de 13 de fevereiro de 2003,
ao restringir severamente a realização das despesas
inscritas nos "Restos a Pagar" dos Orçamentos Fiscal
e de Seguridade Social da União de 2002, atentou
contra a Lei Orçamentária pertinente, exorbitando os
contornos jurídicos do poder regulamentar do Presi
dente da República.

A aplicação do disposto no Decreto n° 4.594
trouxe gravíssimas consequências ao País, paralisan
do a execução de milhares de convênios subscritos
por Prefeituras, organizações não-governamentais,
entidades sociais e hospitais filantrópicos; gerando in
certeza e insegurança a milhares de prefeitos e se
cretários municipais, dirigentes comunitários e gesto
res de equipamentos sociais.

Para além dos malefícios severos gerados aos
municípios brasileiros pela aplicação do Decreto
4.594, há que consignar também que o referido ato
normativo do Poder Executivo agravou frontalmente o
Congresso Nacional, desconstituindo o compromisso
de realização das emendas parlamentares inscritas
no Orçamento da União.

A aprovação da lei de meios constitui missão
historicamente reservada aos Parlamentos, que se
fortaleceram ao longo da história das instituições polí
ticas a partir da fixação do princípio magno que reser
va às Casas Legislativas o poder de estimar a receita
e autorizar a despesa pública, bem como controlar
permanentemente sua realização.

O Presidente da República Federativa do Brasil,
ao editar o Decreto nO 4.594, exorbitou o poder regu
lamentar do Chefe do Poder Executivo, estabelecen
do condicionamentos que resultaram em desfigurar a
lei Orçamentária de 2002, descumprindo as delibe
rações do Congresso Nacional concernentes à lei de
finanças.

Deste modo, ao Congresso Nacional caberá
sustar a aplicação de tal decreto, na forma prevista no
art. 49, V, da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. - Depu
tado, Antonio Carlos Pal1nunzio (PSDB/SP).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 497, DE 2003

(Do Sr. Geraldo Resende)

Susta a aplicação da Deliberação n.o

38, de 11 de julho de 2003, do Conselho
Nacional de Trâl1sito - CONTRAN.

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

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação dO Plenário

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica sustada a aplicação da Deliberação

n° 38, de 11 de julho de 2003, do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN - que "dispõe sobre requisi
tos técnicos mínimos para a fiscalização da velocida
de, de avanço de sinal vermelho e da parada sobre a
faixa de pedestres de veículos automotores, rebo
ques e semi-reboques, conforme o Código de Trânsi
to Brasileiro".

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificativa

A Deliberação n° 38, de 11 de julho de 2003, do
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) precisa
ser expurgada do ordenamento jurídico brasileiro via
Decreto legislativo, previsto no inciso V do Art. 49 da
Constituição Federal.

Isso porque tal Deliberação fomenta a chamada
"indústria das multas", meio perverso de fácil arreca
dação financeira para municípios e empresas priva
das detentoras do direito da exploração do serviço de
radares. Tudo isso ocorrerá, caso essa Deliberação
continue a surtir efeitos, às expensas do cidadão bra
sileiro.

Com a adoção da Deliberação n° 38, torna-se
não mais obrigatória a presença de placas alertando



Apesar de se tratar de uma regra relativamente
simples, em que os valores vão-se elevando gradual
mente, a Advocacia-Geral da União elaborou o Pare
cer GM-016, cujo objetivo é provar, por meio de uma
intrincada, confusa e sobretudo equivocada interpre
tação, que os valores dos exercícios de transição não
teriam qualquer variação, porque seriam todos calcu
lados com base no exercício de 2000, o que é um ver
dadeiro absurdo.

Deixemos de lado, por um momento, o fato de
que a regra de transição estabelecida pelo art. 77 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias está
suficientemente clara no sentido de que as variações
dos montantes aplicados seriam cumulativas e su
cessivas. Para se perceber acima de qualquer dúvida
qual era a real intenção do Legislador Constituinte,
bastaria notar que, se a intenção fosse fixar um único
exercício como base de cálculo de todos os exercícios
subseqüentes, não haveria necessidade de se criar
uma regra de transição, porque afinal não haveria va
riação a ser calculada. Além disso, a norma faria uma
referência expressa ao exercício-base. Ou seja, em
vez de dizer: "do ano 2001 a 2004, o valor apurado no
exercício anterior, corrigido.. :', a norma diria: "do ano

Justificação

Em 17 de outubro de 2001, o Deputado Ursicino
Queiroz, nobre Relator da proposta que acabou por
ser promulgada como a Emenda Constitucional n° 29,
de 2000, trouxe ao Congresso Nacional uma preocu
pação das mais importantes. O problema residia e
ainda reside no fato de que a Advocacia-Geral da
União, por meio de uma interpretação apressada e
completamente distorcida da referida Emenda Cons
titucional, inverteu o sentido da norma e fez com que
a vontade do Legislador Constituinte derivado esteja
até hoje sendo desrespeitada no que se refere à apli
cação de montantes mínimos do Orçamento Geral da
União nas ações e serviços de saúde do País.

Para resumir da forma mais clara possível o pro
blema, a Emenda Constitucional n° 29 previu, em seu
art. 7°, um período de transição entre 2001 e 2004,
durante o qual o valor a ser aplicado na saúde em
cada exercício seria o correspondente ao aplicado no
exercício financeiro anterior, corrigido pela variação
nominal do PIB.

Susta os efeitos do parecer GM-016,
da Advocacia-Geral da União, para resta
belecer os recursos federais aplicados
na área da Saúde, em decorrência da
Emenda Constitucional n° 29/2000.

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

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 498, DE 2003

(Do Sr. Alceu Collares)
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motoristas sobre a existência de fiscalização eletrôni- seguintes, e substituídos pelos valores calculados
ca (radares/pardais) nas rodovias. Pior: fica suspensa conforme o disposto no caput deste artigo.
a proibição de o governo contratar empresas que ins- Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na
talam os pardais de acordo com o número de multas data da sua publicação.
aplicadas, ou seja, baseada na produtividade. Tor
na-se claro, desse modo, que tais medidas apenas in
centivam a aplicação de multas não mais como medi
da preeminentemente educativa, mas sim arrecada
tória.

Ademais, assunto dessa magnitude deve ser
tratado pelo Congresso Nacional, inserido em um am
plo debate com os vários setores envolvidos.

Assim, contamos com a necessária colabora
ção de nossos Pares para aprovar o presente Projeto
de Decreto Legislativo.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2003. 
Deputado, Geraldo Resende ( PPS/MS).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam sustados todos os efeitos decor

rentes da interpretação dada pela Advocacia-Geral
da União em relação à aplicação da Emenda Consti
tucional n° 29/2000, por intermédio do parecer
GM-016, de 29 de dezembro de 2000.

Art. 2° Para a aplicação do disposto na alínea
"b", do inc. I, do art. 77, do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, com a redação dada pelo art.
7°, da Emenda Constitucional n° 29/2000, os montan
tes aplicados na área da saúde no período de 2001 a
2004 sempre tomarão por base o valor apurado no
exercício imediatamente anterior, que será ainda
corrigido pela variação nominal do Produto Interno
Bruto - PIS.

Parágrafo único. No caso dos exercícios já en
cerrados, os valores efetivamente aplicados nos ter
mos do entendimento firmado pela Advocacia-Geral
da União serão desconsiderados, para efeito do cál
culo dos montantes a serem aplicados nos exercícios
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2001 a 2004, o valor apurado no exercício de 2000,
corrigido...".

Vale ressaltar, por fim, que esse equívoco é ma
terialmentemuito mais grave do que se pode imaginar
em um primeiro momehto. Segundo cálculos que se
basearam nas leis orçamentárias de 1999, 2000 e
2001 , a diferença entre o que deveria ser aplicado na
saúde e o que efetivamente está sendo feito chega a
quase 1,2 bilhão de reais em um único exercício.

Como dissemos no início, a vontade do Con
gresso Nacional, de que os recursos da saúde sejam
gradativamente aumentados, está sendo suprimida
por uma interpretação absolutamente .errõnea ela
Emenda Constitucional que aprovamos. É nossa fir
me opinião, aliás já expressa no âmbito da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, que o Pare
cer GM"016, da Advocacia-Geral da União lesiona os
preceitos fundamentais consubstanciados no princí
pio da. universalização das ações de saúde, ações
que são dever do Estado e direito social de todos.

Diante do que foi exposto é que esperamos con
tar com o apoiados nobres Colegas para ver aprova
da a presente proposição.

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2003. 
Deputado Alceu Collares.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 55, DE 2003

(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Altera a redação do "caput" do art.
39 do·Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, aprovado pela Resolução n°
17, de21 de setembro de 1989.

Despacho: Apense-Se Este Ao
Prc-63/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1° - O "caput" do art. 39 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, apro"ado pela Resolu
ção n° 17, de 2·1 de setembro de 1989, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 39 - As Comissões terão um Presidente e
três Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, com
mandato até 15 de fevereiro do ano subsequente à
posse, sendo permitida a recondução para um único
período subsequente."

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

Justificação

A proposta de resolução que ora é apresentada
destina-se a promover uma justa e necessária modifi
cação no Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, no que tange ao regramento da eleição das Co
missões.

O atual Regimento Interno da Câmara dos De
putados, ao proibir a recondução para os cargos das
Comissões, estabelece uma normativa que não en
contra convergência com o parâmetro da Constitui
ção Federal.

A Constituição do Brasil, em seu art. 14, § 5°,
autoriza os ocupantes dos cargos de Presidente ela
República, Governadores de Estado e do Distrito Fe
deral, e Prefeitos Municipais, a pleitearem uma recon
dução para o período subsequente.

A seu turno, o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, conforme o disposto em seu art. 39,
proíbe expressamente a recondução para os ocupan
tes dos cargos das Comissões,· discrepando frontal
mente do "standard" fixado pela Lei Maior Brasileira.

Deste modo, para a adequação do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados ao parâmetro
constitucional que autoriza a recondução para um
único período subsequente, são necessárias altera
ções na redação do art. 39 do Regimento Interno.

Assim, apresento à consideração dos Deputa
dos e Deputadas Federais o presente Projeto de Re
solução, destinado a acolher os justos objetivos que
acima foram consignados.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Pahnunzio (PSDB/SP).

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° M, DE 2003

(Do Sr. Rogério Silva)

Altera os arts. 8°,12,26 e 232 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputa
dos dispondo sobre os efeitos da mu
dança de partido na composição e dire
ção dos órgãos da Casa.

Despacho: Apense-Se Este Ao
Prc-63/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário



"Art. 8° .
§ 4° Em caso de mudança de legenda

partidária, o membro da Mesa perderá auto
maticamente o cargo que ocupa, aplican
do-se para o preenchimento da vaga o dis
posto no § 2° deste artigo. (NR)

Art. 12 .
§ 6° Dissolvido o Bloco Parlamentar,

ou modificado o quantitativo da representa
ção que o integrava em virtude da desvincu
lação de partido, será imediatamente revista
a composição e direção das Comissões e
demais órgãos da Casa, mediante provoca
ção de Partido ou Bloco Parlamentar, para o
fim de redistribuir os lugares e cargos, con
soante o princípio da proporcionalidade par
tidária. (NR)
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A Câmara dos Deputados resolve: cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa, em
Art. 35° Art. Os arts. 8°, 12, 26 e 232 do Regi- virtude da proporção partidária, o parlamentar que

mento Interno passam a vigorar com as seguintes al- deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito':
terações: Contudo, a despeito de toda discussão sobre o

tema, continua prevalecendo o entendimento firmado
pela Consulta n° 2-A, de 1995, na qual a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação afastou a aplica
ção do mencionado art. 26, sob o argumento de que a
organização e o funcionamento das comissões são
matérias tipicamente interna corporis, de natureza re
gimental, não se submetendo ao domínio de lei ordi
nária.

Assim, o presente projeto traz para o âmbito re
gimental o preceito consagrado pela lei, restauran
do-se, afinal, a obediência ao princípio da proporcio
nalidade partidária, sistematicamente afrontado pela
prática da Casa.

Certo de que a medida em muito beneficiará o
funcionamento da instituição, aguardo a sua aprova
ção.

Sala das Sessões, em 23 de julho de 2003. 
Deputado Rogério Silva.

Art. 26 .
§ 4° As modificações numéricas que

venham a ocorrer nas bancadas dos Parti
dos ou Blocos Parlamentares importarão
em imediata modificação na composição
das Comissões. (NR)

Art. 232. O Deputado que se desvincu
lar de sua bancada perde, para efeitos regi
mentais, o direito a cargos ou funções que
ocupar em razão dela. (NR)"

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

Justificação

O projeto de resolução que ora submetemos à
apreciação dos ilustres Pares prevê a imediata altera
ção na composição e direção dos órgãos da Câmara
dos Deputados, nos casos de mudança de legenda
partidária.

A matéria já foi objeto de calorosas discussões e
várias questões de ordem, todas insurgindo-se contra
a manutenção de cargos após a mudança de partido,
em flagrante desrespeito ao que preceitua a Lei nO
9.096, de 19 de setembro de 1996, que disciplina os
partidos dos políticos. Eis que, de acordo com o art.
26 da citada lei, "perde automaticamente a função ou

INDICAÇÃO N° 711, DE 2003
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Sugere ao Ministério da Previdência
Social a prorrogação até 30 de agosto de
2003 do prazo para adesão ao novo pro
grama de parcelamento dos débitos fis
cais, para com a Receita Federal, Procu
radoria Geral da Fazenda e INSS (REFIS),
criado pelo Governo e estabelecido na
Lei n° 10.684, de 30.05.2003, que se expi
ra em 31 de julho de 2003.

Despacho: Publique-Se. Encami-
nhe-Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Previdência Social,

Considerando o grande números de adesões ao
programa de parcelamento estabelecido na Lei nO
10.684, de 30 de maio de 2003, que, segundo dados
da Secretaria da Receita Federal, até a semana pas
sada, atingiu 59.693, das quais 16.838 são pessoas
físicas;

Considerando que a Receita só começou, efeti
vamente, a receber as adesões no dia 7 de julho, mais
de um mês após a vigência da Lei, em face da falta de
instruções das Agências e Delegacias para atendi
mento aos contribuintes;



Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda,

Considerando o grande números de adesões ao
programa de parcelamento estabelecido na Lei na
10.684, de 30 de maio de 2003, que, segundo dados
da Secretaria da Receita Federal, até a semana pas
sada, atingiu 59.693, das quais 16.838 são pessoas
físicas;

Considerando que a Receita só começou, efeti
vamente, a receber as adesões no dia 7 de julho, mais
de um mês após a vigência da Lei, em face da falta de
instruções das Agências e Delegacias para atendi
mento aos contribuintes;

Considerando, com relação aos débitos com o
INSS, que somente nos primeiros dias eleste mês se
tornou operacional o sistema, seja dire~amente nos
postos do INSS, seja pelo "site" da Internet;

Considerando o grande aporte adicional de re
cursos ao Tesouro em decorrência das adesões ao
programa, haja vista que a primeira parcela do DARF
vence no ato de registro do pedido de parcelamento;

Considerando que com essa receita adicional o
Governo poderá aumentar seus investimentos, fora
até mesmo das previsões do OGU/2003;

Vimos sugerir a prorrogação do prazo para ade
sões ao programa de parcelamento de débitos fiscais,
ao nível da Receita Federál, Fazenda Nacional e Pre
vidência Social, estabel.ecido pela Lei na 10.684, de
30.05.2003, até 30 de agosto de 2003, através de Me
dida Provisória a ser submetida pelos Exmos. Senho
res Ministros de Estado da Fazenda e daPrevidência
Social ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, dada a urgência e relevância da matéria.

Com esta iniciativa pretende-se oportunizar a
um maior número de pessoas físicas e jurrídicas quitar
seus débitos para com o Fisco e ao Governo carrear
mais alguns milhares de reais que poderá dispor para
seus investimentos.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2003. 
Deputado Inocêncio Oliveira - Primeiro Vice-Presi
dente

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2003. 
Deputado Inocêncio Oliveira - Primeiro Vice-Presi
dente

INDICAÇÃO N° 712, DE 2003
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Sugere ao Ministério da Fazenda a
prorrogação até 30 de agosto de 2003 do
prazo para adesão ao novo programa de
parcelamento dos débitos fiscais, para
com a Receita Federal, Procuradoria-Ge
rai da Fazenda e INSS (REFIS), criado
pelo Governo e estabelecido na Lei nO
10.6a4, de 30.05.2003, que se expira em
31 de julho de 2003.

Despacho: Publique-Se. Encami-
nhe-Se.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo que seja prorrogado até
30 de agosto de 2003 o prazo para adesão ao progra
ma de parcelamento para quitação de débitos fiscais,
ao nível da Secretaria da Receita Federal, da Procu-
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Considerando, com relação aos débitos com o radoria Geral da Fazenda Nacional e INSS, criado
INSS, que somente nos primeiros dias deste mês se pelo Governo e estabelecido na Lei na 10.684, de 30
tornou operacional o sistema, seja diretamente nos de maio de 2003, que se encerra em 31 de julho próxi-
postos do INSS, seja pelo "site" da Internet; mo.

Considerando o grande aporte adicional de re
cursos ao Tesouro em decorrência das adesões ao
programa, haja vista que aprimeira parcela do DARF
vence no ato de registro do pedido de parcelamento;

Considerando que com essa receita adicional o
Governo poderá aumentar seus investimentos, fora
até mesmo das previsões do OGU/2003;

Vimos sugerir a prorrogação do prazo para ade
sões ao programa de parcelamento de débitos fiscais,
ao nível da Receita Federal, Fazenda Nacional e Pre
vidência Social, estabelecido pela Lei na 10.684, de
30.05.2003, até 30 de agosto de 2003, através de Me
dida Provisória a ser submetida pelos Exmos. Senho
res Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência
Social ao Exc:elentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, dada a urgência. e relevância da matéria.

Com esta iniciativa pretende~se oportunizar a
um maior númerode pessoas físicas e jurídicas quitar
seus débitos para com o Fisco eao Governo carrear
mais alguns milhares de reais que poderá dispor para
seus investimentos.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2003. 
Deputado Inocêncio Oliveira - Primeiro Vice-Presi
dente.



"Art. 103. Sem prejuízo do direito ao
benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o di
reito às prestações não pagas nem reclama
das na época própria, resguardados os dire-

103:

A Previdência Social se recusa a fazer a revisão
administrativa de benefícios anteriores a 1998. Se a
decadência já não pode ser aplicada, por lei, na previ
dência complementar; pretender-se que venha a ser
aplicada na previdência pública representa uma aber
ração.

O ideal é que o Poder Executivo encaminhe, em
caráter de urgência, ao Congresso Nacional, proposi
ção que restabeleça os termos da redação original do
art. 103, da Lei 8213, de 1991, garantindo aos segura
dos que tenham cumprido os requisitos a percepção
dos benefícios previdenciários, ainda que decorrido o
prazo prescricional.

Com efeito, dispunha a referida lei, em seu art.

Até hoje, muitos segurados encaminham à Jus
tiça processos visando à cobrança da aplicação da
OTN/ORTN, para correção de benefício. Um proble
ma que tem origem em 1977.

Para a maioria dos advogados e juízes especia
listas em direito previdenciário, como o Dr. Mauro Lú
cio Alonso Carneiro - advogado especializado em di
reito previdenciário - em matéria de verba alimentar
não se admite decadência nem prescrição, especial
mente quando a lesão do direito é renovada mês a
mês, como é o caso dos benefícios da Previdência
Social, tornando imprescindível a alteração do dis
posto na Lei 9.711, para evitar afronta à Constituição
Federal.

A decadência não pode ser aplicada ao direito
previdenciário devido a seu caráter social e, em que
pese a inconstitucionalidade da Lei 9.711, desde
1998 vem sendo aplicada, administrativamente, pelo
INSS.

Sugere ao Ministério da Previdência
Social a adoção de providências no sen
tido de que se assegure a manutenção
de direitos previdenciários, aos quais
não se aplica o instituto da decadência,
devido a seu caráter social.

Despacho: Publique-Se. Encami-
nhe-Se.
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INDICAÇÃO N° 713, DE 2003 ção oU,quando for o caso, do dia em que tomar co-
(Da Sra. Mariângela Duarte) nhecimento da decisão indeferitória definitiva no âm

bito administrativd'.
No parágrafo único consta que "prescreve em

cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, toda e qualquer ação para haver prestações
vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças de
vidas pela Previdência Social, salvo o direito dos me
nores, incapazes e ausentes, na forma do Código Ci
vil'.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
Social:

Tem sido muito discutida a aplicação, a partir de
20 de novembro próximo, da Lei n° 9.711, de 1998, no
que concerne às alterações promovidas ao art. 103
da Lei n° 8.213, de 1991, que trata da decadência de
direitos na Previdência Social. Segundo os juristas, a
nova lei impede que o segurado entre na Justiça para
reclamar qualquer perda na concessão de seu bene
fício, ocorrida antes de 20 de novembro de 1998.

Isso significa, na prática, que, se o aposenta
do ou pensionista tiver que promover algum questi
onamento quanto ao cálculo da. concessão de seu
benefício, correspondente a período anterior a no
vembro de 1998, esse segurado tem até 19 de no
vembro deste ano para entrar com uma ação na
Justiça para reclamar a correção. Se não o fizer, de
pois dessa data não poderá mais recorrer ao Judi
ciário sobre essa questão.

O INSS tem tentado aplicar a nova redação da
lei desde que esta foi aprovada, em 1998, sem, no en
tanto, obter êxito, graças à escorreita interpretação da
Justiça, segundo a qual, como a lei prevê um prazo de
cinco anos para o fim de um direito previdenciário,
não poderia ser adotada a lei de imediato, porque
atingiria um período em que estava em vigor outra
norma jurídica. A norma legal se projeta para o futuro
e não pode retroagir em prejuízo do cidadão, o que
veio a prorrogar a aplicação da Lei n° 9.711/98 pelo
prazo de cinco anos da sua publicação.

Quando o INSS pede a aplicação da nova re
dação do Artigo 103 da Lei 8.213/91, a Justiça o
considera "inaplicável" e argumenta que sua ado
ção implicaria a violação do princípio da irretroativi
dade das leis.

O Artigo 103 estabelece: "é de cinco anos o pra
zo de decadência de todo e qualquer direito ou ação
do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de
concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira presta-
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itos dos menores dependentes, dos incapa
zes ou dos ausentes'.

Cumpre salientar que direitos serão negados se
as disposições estabelecidas pela Lei nO 9.711 forem
mantidas, conforme rol de dirertos ameaçados que
elencamos abaixo, e muitos outros direitos em discus
são poderão ser atingidos pela .Iei, o que comprova a
necessidade de o Poder Executivo normatizar, com ur
gência' o assunto, de forma que estes direitos que devi
do a seu caráter alimentar representam a garantia de
sobrevivência de muitos cidadãos, sejam preservados.

Direitos ameaçados
Aplicação da OTN/ORTN de 1977

Ações tendentes a afastar as limitações legais
ao valor do benefício (maior e menor valor do teto)

Aplicação da Súmula 20 do extinto Tribunal Fe
deral de Recursos

Equivalência salarial do Artigo 58 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias

Salário mínimo de junho de 1989
Aplicação de expurgos inflacionários (janeiro de

1989, março, abril e maio de 1990 e fevereiro de
1991)

Aplicação do INPC
Aplicação do IRSM (1992/1993)
39,67% de fevereiro de 1994
Conversão para. URV (1994)
Aumento do percentual da pensão por morte

para 90% e 100% do salário de benefício
Direitós em discussão
Reajuste pela URP de 1987
Reajuste pela Salário. Mínimo de Referência
Reajuste pela UHP de fevereiro de 1989
Reajuste de147% de setembro de 1991
Sala das Sessões,. em 16 de julho de 2003. 

Deputada Mariângela DUarte.

INDICAÇÃO N° 714, DE 2003
(Do Sr. Rubinelli)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, a
criação de uma Universidade Federal na
Região do Grande ABCDMRR, no Estado
de São Paulo.

Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor
Nos termos do art. 113, I do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, sugiro a Vossa Excelên-

cia a criação de uma Universidade Federal, na Re
gião do Grande ABCDMRR (Santo André, São Ber
nardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra), no Estado de São Paulo.

A Professora Leonor Maria Tanuri em artigo pu
blicado destaca que desde a década de sessenta, o
ensino superior particular no Estado de São Paulo
vem apresentando um desenvolvimento quantitativo
que, progressivamente, o distancia ma~s do ensino
público e aumenta sua participação relativa no con
junto das matriculas. SUélgrande expansão ocorreu a
partir da segunda metade dos anos sessenta até o fi
nal da década de setenta. Essa tendência de cresci
mento reduziu-se. nos anos.oitenta., .sendo retomada
nadécada de noventa, princip61lmente em sua segun
da metade. Em 1968, o Estado da São Paulo apre
sentava 85268 alunos matriculados nos cursos de
graduação, dos quais63%emescólas particulares.
Em 1980,as matriwlas jáatingiam 449.556,da~ qua
is81,7% em instituições particulares, e, em 1998,
678.706, das quais 81,9%pertel1ciam à iniciativa pri
vada. Nos de~ ano~ compreendidos entre. 1989 e
1998, a iniciativa privada aumentou suas matriculas
em 41,1%, o que, em número êlbsoluto, significou
161.900 novas matriculas.No mesmo período, o cres
cimento nas instituiçõespúblicas.est~duaise federais
foi de apenas 26,1% o quecorresp()ndeu a 17.229 no
vas matriculas (cerca de 1110 docrescimento da rede
privada).

Se, ao invés de matrícula, inforrnaa professora,
considerarmos o número de. vaga.s oferecidas em
vestibular, a presença do ensino particular é ainda
mais marcante, .evoluindode umperc;entual de 84,5%
do total das vagas oferecidas em 1989 para 88,6%
das vagas em 1998. Qu61ndo.se isola no segmento
público apenas as il1stituições federais e estaduais,
fica eVidente um acréscimo relativo da oferta do nú
mero de vagas, quepassêl deg,2 do total oferecido
em para 6,2% em 1998136%, em1999.Em suma, as
instituições pública federais e. estaduais respondem
apenas por cerca de 12% das matriculas e por 6%
das vagas iniciais de todo o ensino superior paulista.

A Região formada pelas ?cidades, mpifo (Santo
André, São Bernardo,SãbGaetano, Diadema, Mauá
Ribeirão Pires e Rio Grande da~erra),são cidades ri
cas, com grande tradição. inqustrial.As sedes das
principais empresasqe monta~emdeautomóveisen
contram-senessa região. Asua for~adetrabalhoé al
tamente qualificada e treinada e a atividade comercial
é intensa.

No Grande ABCDMRR concentram uma popu
lação de 4 milhões de pessoas e desde a década de
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Encami-

70 projetaram lideranças sindicais qualificados tanto
quanto na sua profissão. Dentre eles podemos citar o
ex-Deputado, Jair Meneguelli, o atual Deputado Fe
deral Vicentinho e o nosso Presidente da República,
Luis Inácio Lula da Silva. Lideranças que por força da
ditadura militar se projetaram no cenário político sem
terem tido a oportunidade de crescerem no meio aca
dêmico Primeiro pelo o contexto político da época, se
gundo acredito, pela falta de uma universidade públi
ca federal.

O cenário político mudou, mas a população do
grande ABCDMRR continua a mercê de uma univer
sidade federal para que possam ser projetados novas
lideranças na medicina, engenharia, arquitetura,
ciências políticas, enfim que a universidade possa tra
zer aos filhos dos operários das fábricas uma nova
oportunidade sem ter que sacrificar o salário que la
mentavelmente o nosso pais pode oferecer.

Por todos os fatos acima expostos é que sugiro
a Vossa Excelência a criação de unia Universidade
Federal nessa Região.

Sala das Sessões, de julho de 2003. - Deputa
do Rubinelli, PT-SP.

INDICAÇÃO N° 715, DE 2003
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Sugere ao Ministério das Minas e
Energia seja atualizado estudo realizado
pela Agência Nacional de Petróleo (ANP),
apoiado pela Consultoria Booz-Allen & Ha
milton publicado em 2001 , sob o título "Pers
pectivas para o desenvolvimento do refino
de petróleo no Brasil, que aponta fragilida
des no sistema de refino nacional".

Despacho: Publique-se.
nhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da
Minas e Energia:

Considerando o profundo estudo realizado pela
Agência Nacional de Petróleo (ANP), apoiado pela
Consultoria Booz-Allen & Hamilton publicado em
2001, sob o título "Perspectivas para o desenvolvi
mento do refino de petróleo no Brasil, que aponta fra
gilidades no sistema de refino nacional;

Considerando que tais estudos da ANP foram
realizados com uma Taxa de Crescimento Inferior ao
previsto no Plano Plurianual (PPA) proposto recente
mente pelo Governo Federal;

Considerando que o déficit de refino, acarretará
elevadas perdas de divisas, por importação de deriva
dos, o risco de desabastecimento e a dependência

crescente dos preços de derivados devido a variação
cambial e as flutuações internacionais dos preços de
petróleo. Tal situação terá graves conseqüências no
custo de vida do consumidor, principalmente em itens
como GLP (gás de cozinha), Diesel, Nafta e Querose
ne de aviação;

Considerando a necessidade de agregar valor
ao petróleo produzido no País, que por características
de alguns campos como o de Marlim (Bacia de Cam
pos), tem sido exportado a um baixo valor, enquanto
se importa petróleo de outros tipos mais adequados
ao Parque de Refino Nacional;

Considerando que nem sempre investimentos
previstos de empresas estatais e privadas, já autori
zados ou comunicados a ANP, irão acontecer na di
mensão e no prazo esperado;

Considerando a necessidade de se estabelecer
imediatamente um planejamento para o setor de refi
no, para que não aconteça algo semelhante ao acon
tecido ao setor elétrico nacional, visto que a constru
ção de novas refinarias demandam, por sua comple
xidade e exigências ambientais, prazos de 4 a 6 anos
para sua implantação;

Considerando que a atual curva de produção de
petróleo brasileiro, aponta para um possível exceden
te de petróleo cru após 2006, necessitando-se plane
jar um parque de refino que possa também funcionar
como polo exportador de derivados, agregando valor,
matéria bruta produzida no país que possivelmente
será excedente e terá que ser exportada;

Considerando a redução do "gap" entre a de
manda e capacidade instalada do parque de refino
em âmbito internacional e a concentração destas dis
ponibilidades de capacidade em regiões conflituosas
e de difícil acesso ao mercado brasileiro;

Considerando a bruta redução da frota própria
de navios petroleiros do país que aconteceu nos últi
mos anos, reduzindo-a a quase a metade aumentan
do a da dificuldade do abastecimento nacional;

Considerando que no passado o consumo de
energia teve variação superior ao crescimento econô
mico do Brasil;

Considerando a necessidade de subsidiar o
Conselho Nacional de Política Energética, criado pela
Lei nO 9478/97, para elaboração de um Planejamento
Determinativo da expansão do parque de refino naci
onal;

Considerando que a atual modelagem econômi
ca e tarifária do setor petróleo não vem desenvolven
do os investimentos na área de refino (Downstream),



Encami-Publique-se.

INDICAÇÃO N° 717, DE 2003
(Da Sra. Francisca Trindade)

Sugere ao Senhor Presidente da Re
pública o envio de Projeto de Lei que
vise revogar o §1° do artigo 84 do Decre
to-Lei n.o 3.689, de 03 de outubro de
1941- Código de Processo Penal, introdu
zido pela Lein.o 10.628, de 241 de dezem
bro de 2002.

Despacho:
nhe-se.

Senhor, Presidente da República
No dia 24 de dezembro de 2002, no apagar das

luzes da Administração Pública Federal passada, foi
sancionada a Lei n.o 10.628. Configurando-se como
mais duro golpe desferido contra o combate a corrup
ção no Brasil, que se iniciou de maneira contundente

INDICAÇÃO N° 716, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento a imediata
instalação da Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB na cidade de
Cruzeiro do Sul I AC.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

O atendimento integral do mercado nacional de
derivados em todos os seus produtos (gasolina, óleo
combustível, diesel, GLp, nafta, QAVe outros);

A curva de produção de petróleo interna previs
ta, visando agregar valor ao produto nacional e atra
vés da venda de excedentes derivados no mercado
internacional com maior valor, contribuindo positiva
mente para a Balança Comercial Brasileira;

A produção de petróleo que não pode ser refina
do no país pelas características técnicas do parque já
instalado;

Considerando o parque refino existente atual
mente e somente os Projetos em andamento, des
contando os possíveis investimentos públicos e pri
vadosprevistos e não iniciados fisicamente, de mane
ira que fiquem claros os números de necessidades e
permitindo uma melhor visualização para fins de pla
nejamento e otimização dos futuros investimentos;

Diante da existência de metodologia para reali
zar tal estudo desenvolvido pela própria Agência Na
cional de Petróleo e da urgência do assunto, visto os
efeitos nocivos para a sociedade brasileira no atraso
na execução das ações, solicito que tal estudo seja
executado no prazo máximo de 60 dias.

Sala das Sessões,16 de julho de 2003. - Depu
tado Alexandre Cardoso.
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priorizando os investimentos na área de produção Excelentíssimo Ministro da Agricultura e Abas-
(Upstream). tecimento

Solicito que a Agência Nacional do Petróleo A cidade de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre,
(ANP) atualize os estudos realizados em 2001, visan- tem se destacado pela produção da farinha de mandi-
do subsidiar o Congresso Nacional e o Conselho Na- oca. O produto é exportado para diversos estados da
cional de Política Energética da necessidade de am- federação, além de países dos continentes america-
pliação do parque de refino nacional, até 2010, consi- no e europeu.
derando as seguintes premissas: A produção da farinha de Cruzeiro do Sul é feita

Crescimento econômico previsto na proposta quase que artesanalmente, sendo os seringueiros e
de Plano Plurianual (PPA), previsto pelo Ministério de agricultores seus principais fabricantes.
Planejamento e consequentemente o incremento na Ocorre que a comercialização da mesma para
taxa de crescimento histórico do consumo de deriva- os grandes comércios acontece por atravessadores,
dos; devido apressão que os produtores sofrem.

Com o intuito de saírem desta situação, foi cria
da a Cooperativa das Associações dos Seringueiros
e Agricultores do Vale do Juruá - CASAVAJ, e bus
cam estabelecer o tabelamento de preço mínimo da
farinha.

Hoje o preço aspirado pelos produtores é o de
R$ 27,00 a saca de SOkg, enquanto os atravessado
res forçam a venda a R$22,OO. Com este déficit os fa
bricantes não têm condições de investimento na me
lhoria das condições de produção.

Com a instalação da Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB, que poderá adquirir toda
produção da farinha, contribuirá sobremaneira com a
geração de emprego e renda na localidade.

O Governo do Estado do Acre já manifestou-se
em dispor à CONAB auxílio logístico, tanto em espa
ço físico quanto em material humano.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tada Perpétua Almeida, PCdoB/AC.



Encami-

INDICAÇÃO N° 718, DE 2003
(Dos Srs. Luiz Sérgio, e Vicentinho)

Sugere ao Ministério das Comunica
ções a emissão de selo comemorativo ao
Dia da Consciência Negra, comemorado
em 20 de novembro.

Despacho: Publique-se.
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Comunicações

Tendo em vista a comemoração do Dia da Cons
ciência Negra, a ser comemorado em 20 de novem
bro próximo, dirijo-me a Vossa Excelência para solici
tar que determine à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos a emissão de um selo comemorativo a tão
importante data.

O dia da Consciência Negra celebrado em 20 de
novembro em alusão à morte do líder Zumbi dos Pal
mares, símbolo da luta e resistência negra contra a
escravidão imposta pelo colonizador europeu, é por
demais importante, não só para o segmento afro-bra
sileiro, mas, também, para todos os brasileiros, com
prometidos com a construção de uma sociedade mais
justa, solidária e fraterna, em que haja o respeito às
diferenças e à diversidade étnico-cultural.

A emissão de um selo comemorativo seria um
importante meio para a divulgação daquela comemo-
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com a promulgação da Constituição Federal em 1988. foro privilegiado decorre do interesse público em pro-
Representando um retrocesso histórico em relação, teger os exercentes de elevada funções do Estado.
sobretudo, à Lei de Improbidade Administrativa. Ao deixar o cargo, o agente público retoma a sua con-

Contra esta malfadada lei várias vozes se insur- dição de pessoa comum, e como tal insusceptível de
giram, dentre as quais podemos citar o Ministério PÚ- receber privilégios.
blico, que, através da Associação Nacional dos Mem- Está mais do que na hora de revermos nosso
bros do Ministério Público (CONAMP), aforou a com- conceitos, silenciado ante eventuais abusos. Quando
petente ação direta de inconstitucionalidade. não existem argumentos aptos a sustentar uma posi-

É importante destacar que, à luz da Constitui- ção cômoda para a classe política que detêm o poder,
ção Federal, afigura-se inconstitucional a outorga de apela-se para produção desenfreada de novas nor-
foro privilegiado a ex-ocupantes de cargo público. Vio- mas na esperança de que o injusto possa-se tornar
Iam-se o regime democrático e o princípio da igualda- permitido pelo Direito. É essa a história do foro privile-
de, pois com a cessação do exercício funcional o ges- giado.
tor público se equipara ao cidadão comum. Neste sentido, no uso das prerrogativas que a

Obviamente o que se pretende com esta lei é a Constituição Federal confere aos representantes do
criação de um privilégio para cidadãos comuns, uma povo brasileiro no Congresso Nacional, sugerimos
prerrogativa de ex-funcionários, criando-se um espé- pela presente Indicação, uma vez que, para o fortale-
cie de cidadania de primeira classe. Além de ser ilógi- cimento da nossa Democracia, se faz necessária,
co é injusto o estabelecimento desse privilégio só dentre outras atitudes, a punição dos maus gestores
pelo fato de que alguém exerceu uma função pública. de recursos públicos.

Desde o seu nascedouro esta lei vem causando Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Fran-
forte comoção no meio jurídico, na opinião pública e cisca Trindade, Deputada Federal- PT/PI

sobretudo no seio do Ministério Público, um órgão
que, através de seus Promotores de Justiça, vem lu
tando incessantemente contra a prática de atos de
improbidade cometidos pelos Administradores públi
cos, não medindo esforços no sentido de promover
ações que visem restaurar a ordem pública e punir os
agentes ímprobos.

Há que se considerar que a manutenção do foro
privilegiado para ações de improbidade inviabilizará,
na prática, a apuração e o processamento das res
pectivas ações, haja vista que os Tribunais e os ór
gãos superiores do Ministério Público, tanto na esfera
federal quanto estadual, não estão estruturados para
suportar a elevada carga de processos e inquéritos
existentes. Será a consagração da impunidade.

Diante de tão nebuloso quadro no combate ao
administrador ímprobo dentro da sociedade brasilei
ra, vez que o sentido desta lei é justamente obstaculi
zar ao máximo as ações judiciais que visam respon
sabilizar os maus administradores pelos seus atos
nocivos ao patrimônio público e à coletividade, sobre
leva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em
sua função de guardião da justiça.

A exclusão desse odioso privilégio do nosso sis
tema jurídico é imperativo para que se restabeleça a
observância do princípio constitucional da igualdade.

A norma em questão encerra em si mesma uma
gritante incoerência, posto que o privilégio é da fun
ção pública, não da pessoa que a tenha exercido. O
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ração e uma justa homenagem ao grande herói negro
de nosso País, Zumbi dos Palmares.

Sala.das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu-
tado Luiz Sérgio, Deputado Vicentinho. .

INDICAÇÃO N° 719, DE 2003
(Do Sr. Luciano Zica)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República a extinção do
Programa Nacional de Desestatização e a
remoção das restrições à realização de
investimentos pelas empresas estatais.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Senhor Presidente
É notório o prejuízo causado pela implementa

ção do Programa Nacional de Desestatização - PND,
criado pela Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, suce
dida pela Lei n° 9.491 , de 9 de setembro de 1997.

Passados quase três lustros, ainda espera a So
ciedade algum benefício que tenha resultado de tão
deplorável iniciativa.

No setor elétrico, o descalabro repercute toda a
desarticulação de uma tradição de planejamento dig
na de cópia por vários países amigos.

Ao prejuízo econômico e financeiro propiciado
pela implementação do PND, devemos somar um pe
sado dano social e um insuportável desgaste político.

Cada entidade desestatizada, cada instituição
privatizada desemboca na redução de centenas e, às
vezes, milhares de postos de trabalho.

Além dos. males causados pelas iniciativas de
governos passados, a vigência da legislação acima
citada tem ensejado transtorno a toda e qualquer enti
dade lá inscrita, tolhendo-lhe a capacidade de investi
mento e catalisando iniciativas as mais díspares, que
inibem, definitivamente, os investimentos, mais que
necessários, imprescindíveis, que poderiam ser reali
zados pelas empresas estatais, saudáveis e lucrati
vas, que lograram sobreviver ao verdadeiro desman
che da estrutura governamental brasileira.

A vida delüta de Vossa Excelência permite-nos
antever a hora em que a Nação respirará aliviada do
peso que tal programá tem acarretado a cada cida
dão, que já ante-sente a satisfação em saber da re
moção de toda uma estruturaentreguista edificada
pelo mau brasileirismo e pela pressão das insensíveis
agências internacionais.

Sala das Sessõe!), 16 de julho de 2003. - Depu
tado Luciano Zica, PT-SP.

INDICAÇÃO W' 720, DE 2003
(Do Sr. Luciano Zica)

Sugere ao Exmo. Ministro da Fazen
da que a EMGEA - Empresa Gestora de
Ativos reforce seu empenho na negocia
ção com os moradores da Vila União, em
Campinas I SP, mutuários da CEF para
que se regularize aquela situação no me
nor tempo possível.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Ministro:
A situação que envolve os mutuários da Cai

xa Econômica Federal moradores da Vila União,
em Campinas/SP,.e a EMGEA - Empresa Gestora
de Ativos é difícil e vem há anos sendo discutida e
negociada.

A sugestão que aqui apresentamos é a de que a
EMGEA se dedique com especial empenho a uma
proposta de negociação que possa viabilizar a solu
ção do problema. Para o êxito dessa iniciativa é fun
damentaique a Empresa leve em conta as diferentes
situações em que se encontram aqueles mutuários e
que desenvolva a negociação dando um tratamento
diferenciado ao grupo de mutuários que efetuaram
contrato com aCEF e pal;}aram até o absoluto limite
de suas possibilidades em relação àqueles que não
têm contrato algum e também não efetuaram nenhum
pagamento.

Cerca de 2000 (duas mil) pessoas assinaram
contrato de desligamento da Cooperativa, há alguns
anos, passando a ter contrat?com a CEF. Porém,
hoje, parte deles está em situação de inadimplência,
sujeita a perder os imóveis. Até o presente momento,
todos os casos foram anaJisados da mesma forma.

Para que se possa caminhar para uma solução
do problema daqueles moradores, é necessário o es
tabelecimento de ~ma proporyão qu~ reflita a real si
tuação daqueles mUtuários, proporcionando um des
conto aos que já pagaram parte da dívida.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Luciano Zica, PT-SP.

INDICAÇÃO N° 721, DE 2003
(Da Sra. Maria do Rosário)

Sugere ao Poder Executivo a elabo
ração de Projeto de Lei que disponha so
bre a reserva de vagas para .afrodescen
dentes em concursos públicos.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca Federativa do Brasil

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e suge
rir o seguinte:

Conforme reza nossa Carta Magna em seu arti
go 61 , § 1°, 11, alínea c) é de iniciativa privativa do Pre
sidente da República as leis que disponham sobre
provimento de cargos do serviço público.

Diante da previsão constitucional, encaminha
mos como sugestão à Presidência da República, pro
jeto de lei que dispõe sobre a reserva de vagas para
afrodescendentes em concursos públicos, para provi
mento de cargos efetivos.

Em setembro de 2001, em Durban, na África do
Sul, as Nações Unidas promoveram a 111 Conferência
Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a
Xenofobia e a Intolerância Correlata, tendo a delega
ção brasileira contribuído para a introdução, nos do
cumentos finais da Conferência, de propostas de
combate à discriminação racial e a conseqüente ado
ção de políticas públicas afirmativas como meio de re
paração das injustiças históricas praticadas contra
determinados segmentos da sociedade.

Assim é que, em 13 de maio do 2002, o Governo
Federal editou o Decreto n° 4.229, publicado no DOU
de 14-05-2002, que dispõe sobre o Programa Nacio
nal de Direitos Humanos - PNDH, arrolando, em seu
Anexo I, as Propostas de Ações Governamentais,
dentre as quais destacamos a de n° 191, a seguir
transcrita:

"191. Adotar, no âmbito da União, e estimular a
adoção, pelos estados e municípios, de medidas de
caráter compensatório que visem à eliminação da dis
criminação racial e à promoção da igualdade de opor
tunidades' tais como: ampliação do acesso dos afro
descendentes às universidades públicas, aos cursos
profissionalizantes, às áreas de tecnologia de ponta,
aos cargos e empregos públicos, inclusive cargos em
comissão, de forma proporcional a sua representação
no conjunto da sociedade brasileira".

Trata-se de proposta de adoção de políticas
afirmativas, a partir do reconhecimento, por parte do
governo brasileiro, de que a igualdade jurídica entre
os indivíduos, assegurada constitucionalmente, mos
tra-se, por si só, insuficiente para superar o quadro
histórico de desigualdade racial no Brasil.

Estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA, vinculado ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, intitulado
"Desigualdade Racial no Brasil: Evolução das Condi
ções de Vida na Década de 90", com o objetivo de

-~---- ~~---

mapear as condições de vida da população brasileira
nos anos 90, privilegiando o recorte racial a fim de
possibilitar o diagnóstico das desigualdades raciais
no Brasil, aponta que segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 
1999/IBGE), em 1999 os negros representam 45% da
população brasileira, mas correspondem a 64% da
população pobre e 69% da população indigente. Os
brancos são 54% da população total e correspondem
a 36% dos pobres e 31 % dos indigentes. Isso significa
que dos 553 milhões de brasileiros pobres, 19 mi
lhões são brancos, 30 milhões são pardos e 3,6 mi
lhões são pretos. Entre os 22 milhões de indigentes,
6,8 milhões são brancos, 13,6 milhões são pardos e
1,5 milhão são pretos.

No que se refere à escolaridade o diferencial en
tre brancos e negros é de 2,3 anos de estudo, numa
sociedade cuja escolaridade média dos adultos gira
em torno de 6 anos.

As maiores diferenças absolutas em favor dos
brancos encontram-se nos segmentos mais avança
dos do ensino formal, embora os índices sejam alar
mantes tanto em relação a brancos quanto a negros.
Entre jovens brancos de 18 a 23 anos, 63% não com
p�etaram o ensino médio, enquanto que entre os jo
vens negros, dessa mesma idade, 84% não completa
ram o ensino médio. Na faixa de 18 a 25 anos de ida
de obselva-se que 89% dos jovens brancos e 98%
dos jovens negros não tem acesso ao ensino superior.

O estudo demonstra a intensa desigualdade de
oportunidades a que está submetida a população ne
gra, concluindo que a pobreza não está distribuída de
forma igual entre as raças no Brasil, ou mesmo de
maneira proporcional á composição étnica de nosso
país.

Impõe-se, portanto, a efetiva adoção de ações
afirmativas em relação aos afrodescendentes, objeti
vando a redução das desigualdades sociais.

Cumpre lembrar que, entende-se por ação afir
mativa ou discriminação positiva, toda a política que
vise favorecer grupos socialmente discriminados em
função de sua raça, religião ou sexo, e que, em decor
rência disso, ficam em situação desfavorável em rela
ção a outros segmentos sociais.

A ação afirmativa é voltada à concretização do
princípio constitucional da igualdade. A igualdade dei
xa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser
respeitado por todos e passa a ser um objetivo consti
tucional a ser alcançado. Seu pressuposto é o reco
nhecimento de que para atingir a justiça social
deve-se tratar desigualmente os desiguais.
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o Ministro Marco AurélioMello, do Supremo Tri
bunal Federal, em palestra proferida, em 20-11-2001,
no Seminário "Discriminação e Sistema Legal Brasi
leiro", promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho,
ensina que do art. 3° da Constituição Federal,
"vem-nos luz suficiente ao agasalho de uma ação afir
mativa, a percepção de que o único modo de se corri
gir desigualdades é colocar o peso da lei, coma impe
ratividade que ela deve ter em um mercado desequili
brado, a favor daquele que é discriminado, que é tra
tado de forma desigual.

Nesse preceito são considerados como objeti
vos fundamentais de nossa República: primeiro,
construir - uma sociedade livre, justa e solidária; se
gundo, garantir o desenvolvimento nacional- nova
mente temos aqui o verbo a conduzir, não a uma atitu
de simplesmente estática, mas a uma posição ativa;
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; e, por último, no
que nos interessa, promover o bem de todos sem pre
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais
quer outras formas de discriminação". Continua, afir
mando que coma edição da Constituição de 1988 "se
passou de uma igualização estática, meramente ne
gativa, no que se. proibia a discriminação, para uma
igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos 'cons
truir', 'erradicar' e 'promover'implicam, em si, mudan
ça de óptica, ao denotar 'ação'. Não basta não discri
minar. É preciso viabiliza.r - e encontramos, na Carta
da. República, base para fazê-lo - as mesmas oportu
nidades. Há de ter-se como página virada o sistema
simplesmente principiológico. A postura deve ser, aci
ma. de tudo, afirmativa."

De fato, vários dispositivos da Constituição Fe
deral, porex~inplpos artigos3° e 170, VII e VIII, de
notamsua concepção de igualdade material ou de re
sultados e não meramente a igualdade formal, sendo
que, em alguns Célsos, como os previstos nos artigos
7°, XX e 37, VIII, a Carta prevê expressamente a utili
zaçãode ações afirmativas com o intuito de imple
mentar a igualdade.

Conforme ensina o professor Joaquim B. Bar
bosa Gomes, da Faculdade de Direito da Universida
de Estadual do RiddeJaneiro, o direito constitucional
bra.sileirbabrig(3loão somente o princípio e asmoda.li
dadesde ações afirmativas já mencionadas mas tam
bém as que emanam dos tratados internacionais de
direitos humanosqos quais o Brasil é signatário, haja
vista o contido nos §§ 1° e 2° do art. 5° da Constituição
Federal.

Desta forma, é importante salientar que a Con
venção Internacional sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Bra
sil em 27-03-1968 e promulgada pelo Decreto n°
65.810, de 08-12-1969, permite expressamente a uti
lização das medidas afirmativas tendentes a mitigar
os efeitos da discriminação, como se pode observar
de seu art. 10, item 4, a seguir transcrito:

"Art. 1°-4. Não serão considerados discrimina
ção racial as medidas especiais tomadas com o único
objetivo de assegurar progresso adequado de certos
grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que neces
sitem de proteção que possa ser necessária para pro
porcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou
exercício de direitos humanos e liberdades funda
mentais, contando que tais medidas não conduzam,
em conseqüência, à manutenção de direitos separa
dos para diferentes grupos raciais e não prossigam
após terem sido alcançados seus objetivos".

Diante de tais razões, temos a honra de sugerir
à apreciação do Poder Executivo a proposta de proje
to de lei anexa, qUe estabelece reserva devagas aos
afrodescendentes em concursos públicos efetuados
pelo Poder Público, para provimento de cargos efeti
vos, editado comfundamento np art. 3°, inc. 111 e IV e
art. 5° "caput" e §§ 1° e 2°, da. Constituição Federal, e
no Decreto Federal nO 4.229, de 13-05-2002.

Sala das Sessões,17 de julho 2003. -Maria do
Rosário, Deputada. Federal! PT-RS

PROJETO DE LEI N° ,2003
(Do Poder ExecUtivo)

Dispõe sobre a reserva de vagas
para afrodescendentes em concursos
públicos para provimento de cargos efe
tivos, e dá outras providências.

Art. 1° Ficam reservados aos afrodescendentes
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) das va
gas oferecidas nos concursos públicos, efetuados
pelo Poder Público, para provimento de cargos efeti
vos.

§ 1° A fixação do número de vagas reservadas
aos afrodescendentes e respectivo percentual,
far-se-á pelo total de va.gas no edital de abertura. do
concurso público e se efetivará no processo de nome
ação.

§ 2° .Preenchido o percentual estabelecido no
edital de abertura, o Poder Público fica desobrigado a
abrir nova reserva de vagas durante a vigência do
concurso em questão.

§ 3° Quando o número de vagas reservadas
aos afrodescendentes resulta.r em fração, arredon
dar-se-á para o número inteiro imediatamente su-
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perior, em caso de fração igualou maior a 0,5 (zero
vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamen
te inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero
vírgula cinco).

§ 4° A observância do percentual de vagas re
servadas aos afrodescendentes dar-se-á durante
todo o período de validade do concurso e aplicar-se-á
a todos cargos oferecidos.

Art. 2° O acesso dos candidatos à reserva de va
gas obedecerá o pressuposto do procedimento único
de seleção.

Art. 3° Na hipótese de não preenchimento da
quota prevista no art. 10, as vagas remanescentes se
rão revertidas para os demais candidatos qualificados
no certame, observada a respectiva ordem de classi
ficação.

Art. 4° Para efeitos desta lei, considerar-se-á
afrodescendente aquele que assim se declare ex
pressamente, identificando-se como de cor preta ou
parda, a raça etnia negra.

Parágrafo único - Tal informação integrará os
registros cadastrais de ingresso de servidores.

Art. 5° Detectada a falsidade na declaração a
que se refere o artigo anterior, sujeitar-se-á o infrator
às penas da lei, sujeitando-se, ainda:

I - se já nomeado no cargo efetivo para o qual
concorreu na reserva de vagas aludidas no art. 1°, uti
lizando-se da declaração inverídica, à pena discipli
nar de demissão;

11 - se candidato, à anulação da inscrição no
concurso público e de todos os atos daí decorrentes.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese,
ser-Ihe-á assegurada ampla defesa.

Art. 6° As disposições desta Lei não se aplicam
àqueles concursos públicos cujos editais de abertura
foram publicados anteriormente à sua vigência.

Art. ]O Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

INDICAÇÃO W 722, DE 2003
(Do Sr. Luiz Couto)

Sugere a adoção de medidas relati
vas a transformação das Agências de
Correios Comunitárias, dos municípios
brasileiros, em Agências Próprias dos
Correios, com atividade financeira e ins
talação no município onde não houver,
de Agência Própria dos Correios.

Despacho: de de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da ECT 
Empresa de Correios e Telégrafos

O Deputado Luiz Couto do Estado da Paraíba
na Câmara dos Deputados se dirige a V. Exa. para ex
por e reivindicar o seguinte:

1. Considerando a existência de um elevado nú
mero de Agências dos Correios Comunitárias em
todo País, cerca de 782 Agências, distribuídas entre
Distritos e municípios brasileiros;

2. Considerando que a atividade principal des
sas Agências é somente o recebimento e a entrega
postal;

3. Considerando que essas Agências trabalham
em parceria com as Prefeituras locais;

4. Considerando que seus empregados não são
funcionários próprios dos Correios;

5. Considerando que seu funcionamento é como
se fosse uma franquia, ou seja a ECT autorizando o
exercício de sua atividade e de seus serviços:

6. Considerando que esse tipo de Agência não
atende 100% das demandas necessárias ao público,
às Comunidades;

7. Considerando que essas Agências só ofere
cem a mínima parte dos serviços que as Agências
Próprias dos Correios oferecem;

8. Considerando que essas Agências não têm
boa estrutura para seus funcionamentos;

9. Considerando ainda a existência de um estu
do preliminar pelo atual Governo Federal para amplia
ção dessas Unidades e ressaltando a questão de ci
dadania, entendemos que se faz necessário a trans
formação dessas Agências em Agências Próprias de
Correios, com atividade financeira;

10. Considerando ainda que, todas as Agências
Próprias dos Correios, exercem atividade de Correi
os Nacional e Internacional;

a) Têm seus próprios empregados, da ECT;
b) O controle administrativo e financeiro são

próprios da ECT;
c) Todo controle de recebimento e entrega de

serviços postais, disciplina de pessoal, balancetes e
outras atividades são próprias dos Correios, da ECT;

d) Também, além das atividades próprias dos
Correios, comercializam o produto oriundo de Contra
to formalizado pela ECT com terceiro - ex. Grupo Síl
vio Santos etc.;

e) Ainda, abre a oportunidade de todos os em
pregados dessas Agências de Correios Comunitárias
se submeterem a Concurso Público, tendo estes prio
ridades de ingresso no Concurso, visto a toda uma
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experiência adquirida para ingressarem nas Agênci
as Próprias dos Correios;

f) Por fim, l'ealizar-se-á Concurso Público em to
dos os níveis para a ECT, ampliando dessa forma a
geração de emprego e renda.

Sala das Sessões, 21 de julho de 2003. - Luiz
Couto, Deputado Federal PT/PB.

INDICAÇÃO N° 723, DE 2003
(Do Sr. Vignatti)

Sugere ao Ministério da Educação
providências para estudo de viabilidade
de criação de umá Universidade Federal
da Mesorregião Grande Fronteira do Mer
cosul, ,que abrange o Estado do Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Despacho: Publique-se. encami-
nhe"se.

Exmo. Sr.
Cristovam Buarque
MO. Ministro da Educação
Brasília, DF.

Exelentíssimo Senhor Ministro da Educação
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor o se

guinte:
1. A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul,

formada por 415 municípios distribuídos em 6 micror
regiões do sudoeste paranaense, 5 microrregiões no
Oeste catarinense e 15 microrregiões do Rio Grande
do Sul, possui uma característica diferente da verifi
cada em outras partes do país. Com um desenvolvi
mento vulnerável e um processo desordenado de ur
banização, a região tem carecido de políticas estraté
gicas voltadas para o desenvolvimento ordenado.
Como conseqüência, fica vulnerabilizada a competiti
vidade no setor produtivo e, em áreas de infraestrutu
ra, saúde, moradia e educação.

2. Há, na geopolítica da região, a formação de
uma população marcada pela tradição associativista
e pela presença de pequenos proprietários rurais e
mão-se-obra familiar, cujas características culturais
são favoráveis p~ua o trabalho em sistemas integra
dos visando ao desenvolvimento da mesorregião.
Boa parte das propriedades possui área inferior a 50
ha, constituindo"se em propriedades vivendo em eco
nomia familiar. A população aproximada da Mesorre
gião é de 3.994.407, conforme o IBGE, com dados do
Censo de 1996.

3. Na dinâmica populacional, observa-se, na
mesorregião, o fenômeno que ocorre no Brasil, com

uma taxa média de crescimento anual negativa. Des
ta forma, 49% dos municípios catarinénses tiveram
média de crescimento positiva e outros 40%, negati
va, com valores inferiores aos da média do Estado
(2,06%). Em geral, os municípios da mesorregião são
formados por 53% com a população morando na
zona urbana e 47% na zona rural. Este esvaziamento
populacional decorre do acentuado processo migra
tório especialmente dos jovens para outros centros
mais populosos, especialmente situados junto às ca
pitais dos estados. Sobreo IDH (índicede Desenvol
vimento Humano) da ONU, observa-se que dos 285
municípios, 268 apresentavamIDH inferior ao do Bra
sil e 21, deles tinham IDH semelhante ao de municípi
os do Nordeste brasileiro. No geral, todos os municípi
os da masorregião apresentaram IDHs inferioras ao
de seus respectivos estados.

4. Do ponto de vista da produção econômica,
registra-se que 79% dos município da rnesorregião
têm PIB per capita menor que o do Brasil; 85% apre
sentam PIS per capita menorque o ,da Região Sul e
57% dos municípios apresentam PIB per capita me
nor qu13 0 da RegiãoNordeste. A base da economia é
formada pela produção agropecuária de grãos, suí
nos,aves, bovinos de corte e leite, frutas, erva mate e
fumo. Na área da indÚstria détransformação, predo
minam a agroindústria alimentar, metal-mecânica,
moveleira, calçacjo, confecção, petroquímica de ter
ceira geração,eletr0~eletrônicae indústria local de
máquinas e implementos agrícolas.

5. O quadro edücacio~alna MesorregiãoGran
de Fronteira do Mercosul,. apresenta índices desafia
dores. Na faixa da população em idade escolar de 7 a
14 anos, todos os rnunicípiosapresentam índices de
alfabetização inferiores à média nacional (16,10%).
Em relação à médiae$taduâl~somente dois municípi
os gaúchos e um Gatari~13ns13Possuem a .média. de
analfabetos menorq~~ a dOPfópri? estado. Em alfa
betização, na p()pulação com id~de superior a 15
anos, .observa-se.8ue!:}% dOS municípios possuem
média estadual superior à da média nacional que é de
20,10%.

6.A distribuição dasUniversidades Públicas nos
Estados da Região Sul do Brasil revela uma situação
de desigualdade e de disparidade, ocasionando um
atraso no desenvolvimento das comunidades abran
gidas por esta áreaterritoriâl. Embora os três estados
concentrem sete universidades públicas federais e
seis estaduais, mântidas pelo poder público. Apenas
a Unioeste, do Paraná (estadual) está localizada den
tro da abrangência damesor~~gião. Para se. ter uma
idéia da abrangência destas instituições públicas, ci-



INDICAÇÃO N° 726, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

INDICAÇÃO N° 725, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a implantação de Programa Nacional de
Transporte Escolar, no Município de Ita
guaí, no Estado do Rio de Janeiro:'

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Com cordiais cumprimentos, solicito a especial

atenção de Vossa Excelência, a fim de indicar o Mu
nicípio de Itaguaí - RJ, para participar do Programa
Nacional de Transporte Escolar.

Portratar-se de empreendimento destinando às
crianças e adolescente carentes, o qual, apesar das
dificuldades que enfrentamos, o resultado é altamen
te auspicioso, dando maior qualidade ao transporte
escolar os jovens, e reintegrando-os ao ceio da comu
nidade através da escola.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado, agradeço
antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 724, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Educação a
implantação de Programa Nacional de
Transporte Escolar, no Município de Pe
trópolis, no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.
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tamos as 95.013 matrículas efetivadas em 2002 em nicípio de Petrópolis - RJ, para participar do Progra-
todos os três estados. A maior parte dos estudantes ma Nacional de Transporte Escolar.
que se formam o Ensino Médio na Mesorregião ficam Por tratar-se de empreendimento destinando às
excluídos da possibilidade de freqüentar a universida- crianças e adolescente carentes, o qual, apesar das
de pública pela absoluta falta de condições financei- dificuldades que enfrentamos, o resultado é altamen-
ras e, no caso do Oeste Catarinense, pela ausência te auspicioso, dando maior qualidade ao transporte
de uma instituição de ensino superior pública. A exis- escolar os jovens, e reintegrando-os ao ceio da comu-
tência de instituições privadas e ensino superior não nidade através da escola.
garante o acesso à demanda de jovens excluídos da Certo de poder contar com medidas eficientes
formação acadêmica. do Ministério da Educação, para solucionar este gra-

7. Entendemos que o saber científico patrocina ve problema que assola o nosso Estado, agradeço
o desenvolvimento regional quando ele interage no antecipadamente.
processo de ensino, pesquisa e extensão voltado Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
para os projetos de desenvolvimento regional. A im- elevada estima e distinto apreço.
plementação de uma instituição superior pública vol- Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - De-
tada para o desenvolvimento da mesorregião é uma putado Carlos Nader, PFL-RJ.
necessidade reclamada, há anos, pela população dos
municípios envolvidos. Para esta iniciativa, urge re
pensar o aproveitamento da estrutura de ensino su
perior já instalada pelas Instituições de Ensino Supe
rior na região.

8. A consecução de objetivos nacionais será
mais eficaz se, entre os agentes públicos patrocina
dores do desenvolvimento da mesorregião for consi
derada a existência de uma universidade federal.
Uma instituição autônoma e pública, sintonizada com
as diretrizes do Ministério da Educação, será um im
portante espaço para operar o desenvolvimento de
uma região que cresce em descompasso com as de
mais regiões do país.

9. Diante dos argumentos expostos, contamos
com o apoio de Vossa Excelência, no sentido de efe
tuar um estudo de viabilização da Universidade Fede
ral da Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul, so
nho e aspiração de uma parte da população de nosso
país.

Brasília 21 de julho, de 2003. - Cláudio Vig
natti, Deputado Federal (PT - SC)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação
Com cordiais cumprimentos, solicito a especial

atenção de Vossa Excelência, a fim de indicar o Mu-

"Sugere ao Ministério da Educação a
implantação de Programa Nacional de
Transporte Escolar, no Município de Cabo
Frio, no Estado do Rio de Janeiro:'
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Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação
Com cordiais cumprimentos, solicito a especial

atenção de Vossa Excelência, a fim de indicar o Mu
nicípio de Cabo Frio - RJ, para participar do Progra
ma Nacional·de Transporte Escolar.

Por tratar-se de empreendimento destinando às
crianças e adolescente carentes, o qual, apesar das
dificuldades que enfrentamos, o resultado é altamen
te auspicioso, dando maior qualidade ao transporte
escolar os jovens, e reintegrando-os ao ceio da comu
nidade através da escola.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado, agradeço
antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - De
putado Carlos Nader, PFL - RJ

INDICAÇÃO N° 727, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação a
implantação de Programa Nacional de
Transporte Escolar, no Município de Paraí
ba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro:'

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Com cordiais cumprimentos, solicito·a especial

atenção de Vossa Excelência, a fim de indicar o Mu
nicípio de Paraíba do Sul - RJ, para participar do
Programa Nacional de Transporte Escolar.

Por tratar-se de empreendimento destinando às
crianças e adolescente carentes, o qual, apesar das
dificuldades que enfrentamos, o resultado é altamen
te auspicioso, dando maior qualidade ao transporte
escolar os jovens, e reintegrando-os ao ceio da comu
nidade através da escbla.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado, agradeço
antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2003. - De
putado Carlos Nader, PFL - RJ

INDICAÇÃO N° 728, DE 2003
(Do Sr. Romel Anizio)

Sugere à Casa Civil da Presidência
da República a criação da "Agência de
Desenvolvimento do Triângulo Mineiro".

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Casa Civil
Muito se tem comentado na imprensa sobre o

empenho de Vossa Excelência na criação de uma
agência de Desenvolvimehto para o Centro-Oeste. A
iniciativa é louvável, Urna vez que regiões menos de
senvolvidas do País, como é o caso do Norte, do Nor
deste e do Centro-Oeste, precisam de in~ciativase in
centivos especiais, por.parte do Governo Federal,
para impulsionar o seu desenvolvimento.

No entanto, no afã de superar as desigualdades
regionais, nossos governantes têm-se esquecido de
que o pedaço do Brasil que apresentamelhores médias
de crescimento econôrnico, também carece de políticas
de apoio institucional e financeiro para assegurar a con
tinuidade do processo de desenvolvimento local.

Nesse sentido, sugerimos a criação da "Agência
de Desenvolvimento do Triângulo Mineiro", com o ob
jetivo de contribuir não só paraáconsolidação do pro
cesso de expansão e fortalecimento da economia lo
cai, mas também para a criação de um sistema inte
grado de produçãoeintercârnbiocomercial, científico
e tecnológico com o vizinho Centro,Oeste, de forma a
estimular. o progresso social· e econômico desta im
portante área do País.

Sala das Sessões, 22 de julhode 2003. - Depu
tado Romel Anísio.

INDICAÇÃO N° 730, DE 2003
(Do Sr. João Batista)

Sugere ao Ministério dos Transpor
tes a recuperação da BR-153, no Estado
de São Paulo.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:
Incontestável é a importância da BR-153 para a

integração inter-regional do Brasil, como eixo de liga
ção rodoviária no sentido norte-sul, que pode ser utili
zada nos deslocamentos de pessoas e bens entre vá
rias unidades da federação localizadas em regiões
distintas. Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa
raná e São Paulo, pode-se alcançar Minas Gerais,
Goiás, Tocantins e Pará, além de inúmeras localida
des por meio dos entroncamentos com outras rodovi-
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que ampliam o leque de 3. Os recifes de corais e os manguezais são os
ecossistemas da mais elevada sensibilidade ambien
tal ao derramamento de óleo e são berçários de espé
cies de importância comercial, como camarões e pei
xes. Estes ecossistemas ocupam grandes extensões
na região em causa e encontram-se perigosamente
sobrepostos ou adjacentes às células e blocos explo
ratórios a serem licitados na Quinta Rodada de Licita
çõesda ANP;

4. A Convenção sobre Diversidade Biológica,
em seu preâmbulo, afirma que os "Estados são res
ponsáveis pela conservação de sua diversidade bio
lógica e pela utilização sustentável de seus recursos
biológicos, sendo preocupados com a sensível redu
ção da diversidade biológica causada por determina
das atividades humanas".

5. Banco dos Abrolhos e suas adjacências são a
área da mais elevada importância para a conserva
ção da biodiversidade do Atlântico Sul Ocidental, de
acordo com vasta literatura científica. Suas águas ra
sas (40 metros de profundidade média) apresentam
um elevado percentual de espécies endêmicas (es
pécies que somente são encontradas na região), e é
área de reprodução de espécies ameaçadasde extin
ção, a exemplo da baleia jubarte, Megaptera novae
angliae, e de diversas aves e tartarugas marinhas;

6. Banco dos Abrolhos e adjacências são a mais
importante área de reprodução da baleia jubarte, Me
gaptera novaeangliae, no Atlântico Sul. Os 243 blo
cos exploratórios alocados pela ANP nesta região
ameaçam gravemente esta espécie, e isto contra
põe-se às estratégias internacionais do Governo Fe
deral em prol da criação do Santuário de Proteção às
Baleias do Atlântico Sul;

7. Relatórios preliminares do Programa de Avali
ação dos Recursos Vivos da lona Econômica Exclu
siva do Brasil- Programa REVIlEEJ SECIRMI MMA
identificam a grande importância da região do Banco
dos Abrolhos e adjacências para a pesca, sendo esta
região uma das mais rentáveis da região central da
costa brasileira. Estudos de pesquisadores da USP
(Nonaka et ai., 2000) atestam que esta área possui
elevadas concentrações de larvas e juvenis de peixes
recifais de grande importância para o repovoamento
dos estoques pesqueiros daquela e de outras áreas.
Os desdobramentos sócioeconômicos da exploração
e produção de hidrocarbonetos na região em causa
ocasionariam evidentes prejuízos à pesca artesanal e
ao turismo, atividades estas que são a base da eco
nomia regional;

8. O Ministério do Meio Ambiente e a UNESCO
declararam a região como Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica e Sítio do Patrimônio Mundial Natural, catego
rias estas de importância mundial e que dão visibilidade
internacional às atividades ali desenvolvidas;

as federais e estaduais,
acessos.

Face às condições precárias da BR-153 verifi
cadas no trecho situado no Estado de São Paulo, que
apresenta muitos buracos no pavimento, os acidentes
de trânsito com vítimas vêm aumentando.

Sendo via de escoamento natural da produção
da região oeste do Estado de São Paulo, em cuja
economia destaca-se a produção sucro-alcooleira e a
pecuária, a rodovia BR-153 é relevante como percur
so de passagem e de ligação. Testemunha tal signifi
cado o grande fluxo de caminhões, inclusive os bi-ar
ticulados, ao longo do seu leito.

Essas as razões para o envio da presente Indi
cação ao Sr. Ministro dos Transportes, sugerindo a to
mada de providências para a imediata recuperação
do trecho paulista da BR-153, com aproximadamente
336 km, desde o Município de Icem, na divisa com Mi
nas Gerais, ao Município de Ourinhos, na divisa com
Paraná.

Sala das Sessões, 23 de julhode 2003. - Depu
tado João Batista.

INDICAÇÃO N° 732, DE 2003
(Dos Srs. Luciano lica, e Luiz Alberto)

Sugere ao Ministério de Minas e
Energia a exclusão de 243 células e blo
cos exploratórios de hidrocarbonetos
constantes da Quinta Rodada de licita
ções da Agência Nacional do Petróleo 
ANP, localizados na região do Banco dos
Abrolhos e adjacências, Bacia do Espíri
to Santo, Mucuri e Jequitinhonha.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra de Estado de
Minas e Energia,

Dirigimo-nos à Vossa Excelência para expor os
seguintes argumentos e reivindicar a exclusão de cé
lulas e blocos exploratórios que encontram-se em
fase licitatória sob responsabilidade da ANP:

Considerando que:
1. A região do Banco dos Abrolhos e adjacências

é de extrema importância para a conservação da biodi
versidade marinha e costeira do Brasil. Estas áreas são
consideradas partes integrantes dos compromissos do
Governo Federal junto à Convenção sobre Diversidade
Biológica, da qual o Brasil é signatário;

2. A região é considerada a de maior sensibilida
de ambiental aos impactos da prospecção sísmica e
perfuração da indústria do petróleo e gás, de acordo
com mapas publicados pelo ELPN/IBAMA (2002 e
2003), que é o setor responsável pelo licenciamento
ambiental destas atividades;
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Encami-

9. O Governo da Bahia considera que a perda
do valor natural cênico da região da Costa do Desco
brimento e Costa das Baleias constitui uma ameaça
ao desenvolvimento do turismo proposto no âmbito
PRODETUR (SUDETUR, 2002 e 2003), pois, respec
tivamente, 93,1% e 95,7% dos turistas que freqüen
tam e$tas regiões o fazem nabusca de atrativos natu
rais, sobretudo o litoral. Incidentes críticos de derra
mamento de óleo ou a perda da qualidade ambiental
pelos impactos efetivos da indústria de E&P de hidro
carbonetos poderiam seguramente comprometer a
9ualidade ambiental e a paisagem da região (Avalia
ção dos Impactos da Exploração e Produção de Hi
dr()carbonetosdo Banco dos Abrolhos e Adjacências,
CI BréSlsil, 2003); e

10. A Lei 9.966/00 e o Decreto 4.297/02 dispõem,
respectivamente, sobre a necessidade do estabeleci
mentodeáreasecologicamente sensíveis para a in
dústria do petróleo e gás e sobre o Zoneamento Ecológi
co-Econômico doBrasil, tarefas cOOíveis aoGoverno Fe
deral, com especiais atribuições ao IBAMA no sentido do
estabelecimento das áreas ecologicamente sensíveis.
O IBAMA, em face dos trabalhos publicados pelo
ELPNJIBAMA, já dispõe de argumentos para determinar
que a região do Banco dos AbrolhOS e adjacências seja
uma·área ecologicamente sensível.

11. A aloçação das 243 céluléSls e blocos do lei
lão em comento irá prejüdicar obMco dos abrolhos e
adji:\cências e, consequentemente, a função de con
serva9ãodo Parque Nacional Marinho dos Abrolhos,
primeiro Parqulil Nacional Marinho criado no Brasil e
recentemente declarado como "Posto Avançado" pela
UNESCO. Esta figura corresponde à área modelo e
de divulg~çãoda. Reserva da Biosfera

E ainda, .$ra. Ministra, um grupo de organiza
çõesnão~governamentais e membros da comunidéSl
de ci~ntífi9a el.a.boraram e revisaram documento téc
nico previamenteencaminh~doà .V. Exa., intitulado
Avaliação dos Impactos da Exploração e Produção de
Hidr()carbonetqs d() Bancados Abrolh()s e Adjacênci
as, o ql1al forné)ceu os subsídios técnicos que justifi
cam aampliação da ex.c1usãO de célUlas e blocos ex
ploratóriosoraconsta.ntes da QUinta Roda.da de Lici
tações da AN P.

Devido ao exposto, sugerimos a Vossa Excelên
cia que:

Exclua as243 (duzentos e quarenta e três) célu
fase plocos exploratórios constantes da Quinta Roda
da d~ licitéSlções da ANP, alocadOs sobre o Banco dos
Abrolhos.e adjacências, conforme mapa em ane
xo(folha 4)

Sala. das Sessões, 23 de julho de 2003. - Lucíano
Zica,[)eplltado Federal PT/SP, Luiz Alberto, Deputado
Federal·PT/BA

Anexo
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Fonte. kee de exClusão preposta pelo .'tudo Aval;lI;iiod~;";at1~;iJf~I~;ç50.Prod""'O lI\l
Hidroca!llonJIos no Bancc Do.A bJolhOS. AdjacfnclilS - el8r"l i20ülj

INDICAÇÃO N° 733, DE 2003
(Do Sr. João Correia)

Sugere ao Ministério da Justiça a
adoção de providências relativas à cria
ção de reserva indígena na Região do
Rio Amônea - Acre.

Despacho: Publique-se.
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
Sugiro, na forma do art. 113, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, a adoção de pro
vidências por Vossa Excelência, no sentido de soluci
onar impasse criado na região do Rio Amônea, no
Estado do Acre, envolvendo 69 famílias de trabalha
dores rurais que residem na reserva extrativista do
Alto Juruá e no Projeto de Assentamento Amônea,
que estão na iminência de perderem suas terras em
decorrência da criação de mais uma reserva indíge
na no Município de Marechal Thaumaturgo, que já
tem mais de 89 % de seu território composto de reser
vas indígenas. A imediata solução do caso se faz im
prescindível, uma vez que aquela comunidade não
mais suporta o estado de incerteza e insegurança
que ora subsiste.

Sala das Sessões, 23 dejulho de 2003. - Depu
tado João Correia, PMDB-AC.
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INDICAÇÃO N° 734, DE 2003
(Do Sr. Lincoln Portela)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio da Presidência da República, a
alteração do Brasão da República ou das
Forças Armadas do Brasil.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Propomos seja alterado o Brasão da República

e das Formas Armadas do Brasil, substituindo o ramo
de fumo por qualquer outro que venha representar as
nossas riquezas tais como: cana-de-açúcar, soja, la
ranja, milho amendoim e arroz.

Justificação

As Leis nOs 5700/71 e 842/92, que regulam a
forma e a apresentação dos símbolos nacionais 
Bandeira Nacional, Hino, Armas Nacionais e Selo,
poderão ser alteradas apenas pelo Poder Executivo.

Após verificar com mais atenção o nosso Bra
são fiquei desolado por ver ali um ramo de fumo. Sou
sabedor que continuamos a ser um dos maiores pro
dutores mundiais de tabaco, mas também somos de
cana-de-açúcar, soja e de outras culturas aqui já cita
das.

Tendo em vista todos os comprovados malefíci
os causados pelo fumo e em virtude de haver campa
nhas mundias contra o tabaco é que na minha opinião
o ramo de fumo poderá vir a ser substituído sem ne
nhum constrangimento.

Quanto ao ramo de café, poderá ser mantido,
pois permanece como cultura agrária ainda muito re
presentativa do Brasil.

Assim sendo, concluímos que o nosso Brasão
mereça alterações que o atualizem em relação ao
presente momento histórico da Nação. Podendo-se
pensar até mesmo na sua substituição por um modelo
mais simples de fácil reprodução e apreensão, o que
poderá ser feito através de concurso público nacional
entre os que se dedicam à heráldica, antes ouvindo
todos os segmentos nacionais interessados no as
sunto, bem como os Ministérios da Cultura, da Educa
ção e da Defesa.

Em face do exposto, contamos com o empenho
de Vossa Excelência no atendimento ao nosso pleito.

Respeitosamente, Sala das Sessões, 24 de ju
lho de 2003. - Deputado Lincoln Portela .

INDICAÇÃO N° 735, DE 2003
(Do Sr. Vittorio Medioli)

Sugere ao Ministro da Saúde a in
clusão de critérios de risco de vida para
priorizar pacientes inscritos na lista de
transplantes de fígado.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a inclusão de critérios de
risco de vida para priorizar pacientes na fila para
transplante hepático.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A Portaria n° 3.407, de 5 de agosto de 1998, que

"aprova o Regulamento Técnico sobre as atividades
de transplantes e dispõe sobre a Coordenação Nacio
nal de Transplantes" define, entre outras coisas, a ur
gência em casos de transplantes de fígado. Foram in
cluídos no documento mencionado, como caracteri
zando urgência para conceder prioridade no recebi
mento de um novo órgão, os casos de hepatite fulmi
nante ou de retransplante indicado no período de
quarenta e oito horas após o transplante anterior.

Todos os pacientes que aguardam o transplante
de fígado apresentam risco altíssimo: a mortalidade
entre eles beira os 20%. No entanto, acreditamos ser
necessário um maior detalhamento em relação à pri
oridade para pacientes que apresentem uma situa
ção ainda mais delicada. Assim sendo, sugerimos a
revisão destes parâmetros, discriminando em profun
didade as situações de risco de vida que mereçam
precedência na fila de transplantes.

Por exemplo, existem casos de decisões judiciais
que garantem prioridade para pacientes em estado
mais grave. Estas sentenças demonstram a insuficiên
cia das disposições em vigor em identificar em bases in
questionáveis os candidatos mais necessitados.

Da mesma forma, a obediência exclusiva à lista
única, salvo os casos de urgência, ignorando os paci
entes com maior risco de vida, não nos parece abar
car todas as diversas manifestações das doenças.

Por este motivo, vimos sugerir que seja incluído
o critério de gravidade para eleger os receptores dos
fígados para transplante, com graduações definidas
para as condições apresentadas.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Vittorio Medioli.
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INDICAÇÃO N° 736, DE 2003
(Do Sr. Gustavo Fruet)

Sugere que assim como o Governo
anuncia a criação da SUDENE, providen
cie, com urgência, 05 mesmos instru
mentos de desenvolvimento para a Re
gião Sul, criando a ADESUL (Agência de
Desenvolvimento do Sul).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República:

1. A nova realidade econômica mundial
impactada pela globalização e pelas inten
sas mudanças tecnológicas, organizacio
nais, produtivas e sociais vem exigindo um
reposicionamentoda atividade de planeja
mento para o Brasil e suas regiões.

Na moderna concepção, adoção e implementa
ção de políticas públicas emancipatórias, requer-se
um avanço substancial na estruturação de uma. visão
de olhar o País e suas Unidades Federadas" para
frente", ou seja, o relativo sucesso passado não é a
garantia do sucesso futuro. Isto porque a nova etapa
da economia brasileira e de suas regiões, impõe a ne
cessidade de planejamento para atender a uma soci
edade multicultural, com diferentes e distintos níveis
de demandas, projetos, que a visão meramente técni
ca não mais responde satisfatoriamente.

O planejamento moderno tem como uma das
suas principais características, a dimensão política
que busca acomodar, atender, negociar, propor e dia
logar processos que por natureza são conflitivos e re
presentam uma disputa por poder e decisão dialoga
da com a sociedade civil organizada.

Desta forma,. o planeja.mento necessariamente
tem a sua vertente técnica e a política, sendo esta, onde
os diversos grupos e atores da sociedade nacional e re
gional vão disputar ebuscar o seu espaço. Este proces
so não deve mais ser autárquico e centralizador, de
cima para baixo, mas deve ser um meio de estruturar
políticas, ações, programas, projetos de natureza públi
ca mas com intensa cooperação e participação dos di
versos segmentos da sociedade organizada.

Esta, cada vez mais, demanda um desenvolvimento
integrado e sustentado em baseslocais e regionais, na in
serção da região nos espaços nacionais e internacionais,
na dinamização das atuais atividades econômico-produti
vas, na potencializ~Ção de suas efetivasvocações regio
nais e locais, gerando emprego e renda, capaz de repre-

sentar no curto e médio prazo, melhoria. substancial
na qualidade de vida de sua população.

Neste contexto, a Região Sul mais () Mato Gros
so do Sul, buscam instrumentos renovados de supor
te ao desenvolvimento regional, de superação de gar
galos de infraestrutura, de introdução de novas ativi
dades econômicas na região e na criação de um am
biente inovativo, capaz de resultar em maiores e me
lhores índices de competitividade regional. Qual é o
instrumento atualmente que pode implementar tal po
lítica como anteriormente descrito? No momento, a
Região Sul dispõe de uma Instituição Regional de Fo
mento sob a ótica financeira que é o BRDE, institui
ção necessária mas insuficiente para promover o de
senvolvimento regional. Mas a Região Sul carece de
organismo adequado para realizar a tarefa primordial
de formular, planejar e implementar poHticas de de
senvolvimento regional. Assim sendo, a ADESUL po
derá contar com o suporte financeiro do BRDE para
desenvolver suas ações voltadas ao desenvolvimento
da Região.

2. As Principais funções da Agência de Desen
volvimento do Sul

Esta Agência tem por funções principais ser:

a) o organismo regional de fomento e
de desenvolvimento regional pleno;

b) a promotora e articuladora em nível
político e institucional em defesa dos inte
resses regionais;

c) o órgão de coordenação regional e
sub-regional dos PPAs - Planos Plurianuais
de Investimentos, auxiliando e orientando os
Estados na formulação, planejamento e exe
cução, acompanhamento, análise e avalia
ção de políticas públicas nacionais, voltadas
para a Região SUL e compatibilizadas com
os programas estaduais comuns em deter
minadas áreas;

d) o órgão de articulação e coordena
dor dos esforços de desenvolvimento das
Mesorregiões "Grande Fronteira do Merco
sul (PR,SC e RS)"e " Vale do Ribeira/Gua
raqueçaba (PR/SP)";

e) órgão de negociação e articulação
de ações, projetos e programas internacio
nais de interesse da Região Sul, junto ao
Governo Federal e a outros Países.

3. Formas de atuação da ADESUL
Deve prioritariamente atuar junto aos três níveis

de governo (Federal, Estadual e Municipal), fazendo o



Sugere ao Ministro da Justiça a inclu
são no Orçamento Geral da União para
2004, de recurso destinado à indenização
aos colonos, referente a desapropriação
de terras consideradas indígenas, na área
denominada Panambizinho, no município
de Dourados, Mato Grosso do Sul.

INDICAÇÃO N° 737, DE 2003
(Dos Srs. Antônio Carlos Biffi, Antonio Cruz, Geraldo
Resende, JoãoGrandão, Murilo Zauith, Nelson Trad,

Vander Loubet, e Waldemir Moka)

Sugere ao Ministro da Saúde urgência
na liberação de recursos para a aquisição
de equipamentos para o Hospital Universitá
rio de Dourados, antiga Santa Casa, do mu
nicípio de Dourados, Mato Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
O efetivo funcionamento da Santa Casa de Dou

rados, atual Hospital Universitário, é uma aspiração
que já se transformou em agonia, em razão das in
tempéries pelas quais vem passando esse nosocô
mio, desde o início de sua edificação e agora, para
atingir a plenitude de atendimento.

São cerca de 700 mil habitantes dos 34 municí
pios que formam a Região da Grande Dourados,
aguardando a consecução da Rede Saúde, que tem
Dourados como Polo Regional.

É inaceitável para nós tanto quanto para a popu
lação, que, nos 12.800 m2 de uma estrutura hospitalar
complexa como é a daquele Hospital, funcione há
meses tão somente serviços ambulatoriais. Para re
verter este quadro é imprescindível a disponibilização
de equipamentos adequados.

Para o funcionamento do Hospital, estabelece
ram-se convênios da Secretaria de Estado de Saúde
com o Ministério da Saúde. Além disso, num esforço con
junto da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul foram
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papel de Agência articuladora e com categorizada ba- destinadas emendas ao Orçamento Geral da União
gagem técnico institucional capaz de responder politica- 2003 (n. 71130009), cujo objeto comum é a aquisição de
mente aos interesses da sociedade regional e sub-regi- equipamento e material permanente, das quais pleitea-
onal. Além destas três esferas públicas, a ADESUl mos a liberação de R$ 4.884.119,00 (quatro milhões, oi-
pode e deve articular ações com as demais entidades tocentos e oitenta e quatro mil e cento e dezenove reais),
representativas da sociedade civil organizada, tais conforme os Planos de Trabalho elaborados nos últimos
como as Agências Regionais de Desenvolvimento, Fó- três anos pela Secretaria de Estado de Saúde.
runs Locais de Desenvolvimento Integrado e Sustenta- Quer nos parecer que o rito processualístico ad-
do, ONG, Agências de Desenvolvimento Tecnológico, ministrativo está avançado, restando execução do
além de outros atores regionais e sub-regionais. que foi comprometido.

Na moderna gestão pública, cabe ao ESTADO o A falta de liberação dos recursos gera enormes
papel de articulador, organizador e coordenador maior transtornos: sob o aspecto técnico, atrasa à programa-
do processo de desenvolvimento sustentável com inclu- ção da efetivação da Rede Saúde; de outra via, é inevi-
são social. Cabe a ADESUL, junto com os Governos távelo desgaste político que as autoridades de saúde
Estaduais e de forma articulada, buscar a promoção re-
gional e seu respectivo espaço político na órbita da fe- nas três esferas de poder sofrem em razão de um sofri-
deração brasileira. Sem esta articulação o Paraná e o mento ainda maior, que é o da população não assistida
SUL, não poderão concorrer em igualdade de condi- na integralidade das possibilidades públicas.
ções com outras regiões que já estão mais articuladas e Sensível a essa situação o Sr. Ministro da Saúde
organizadas na defesa de seus interesses. já se comprometeu com o Estado de Mato Grosso do

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu- Sul, a encontrar uma "solução urgente" na aquisição
tado Gustavo Fruet. dos referidos equipamentos, vez que, entende ser

"perfeitamente possível" disponibilizar os recursos.
Nossa indicação busca revestir da urgência ne

cessária e compromissada pelo Ministro, a liberação
dos recursos em tela, para garantir que a população
tenha definitivamente, acesso a saúde pública de
qualidade, encerrando com mais de uma década de
ansiedade dos sulmatogrossenses.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Antônio Carlos Biffi, Coordenador da Bancada
- PT/MS, Deputado Antônio Cruz (PTB - MS), De
putado Geraldo Resende (PPS - MS), Deputado
João Grandão (PT - MS), Deputado Murilo Zauith
(PFL - MS), Deputado Nelson Trad (PMDB - MS),
Deputado Vander Loubet (PT - MS), Deputado Wal
demir Moka (PMDB - MS), Senador Delcídio do
Amaral (PT - MS), Senador Juvêncio César da
Fonseca (PMDB - MS), Senador Ramez Tebet
(PMDB - MS).

INDICAÇÃO N° 738, DE 2003
(Dos Srs.Antônio Carlos Biffi, Antonio Cruz, Geraldo
Resende, João Grandão, Murilo Zauith, Nelson Trad,

Vander Loubet, e Waldemir Moka)

~ - -----------~-~- ~ ~-- ~~-----~~~--~-----
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Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça
Já faz parte do cotidiano dos habitantes da Re

gião da Grande Dourados, no Estado de Mato Grosso
do Sul, a referência aos conflitos entre colonos e índi
os, na área conhecida como Aldeia ou Colônia Agrí
cola Panambizinho, que abrange aproximadamente
1.240 hectares. Note-se que até na denominação
existe controvérsia.

Em 1995, após longos estudos do grupo de tra
balho da FUNAI, coordenado por um antropólogo, a
área foi decretada como de ocupação tradicional e
posse permanente dos índios Guarani/Kaiowá.

Confirmado direito legítimo dos índios, à própria
Funai coube a tarefa de demarcar a área. Ato contí
nuo, os colonos impetraram diversas ações judiciais
que fizeram. por protelar a demarcação. Resultado
disso foi a man~tenção dos índios fora de suas terras
de origem, p()rém, com grande expectativa de reocu
par à área. Neste ponto o conflito se agravou, situa
ção que se mantém há 08 anos.

Ocorreqlleo litígio não. é novo. Fruto da política
expansionista .do Governo Vargas, com o intuito de
colonizar o interior do Brasil, foi criada a Colônia Agrí
cola Nacional cJe Dourados, no iníciodos anos 40, na
área hoje conhecida como Panambizinho. Ali aporta
ram famHiasVi~das do Nordeste, algümas delas, ten
do se. de~feíto dos bens que possuíam, diante da irre
futável atração promovida pelo Governo Federal.

Para sq.cramentara ocupação daquelaárea, fo
ram ?oncedidos Títulos de Propriedade pelo então
Governo do Estado de Mato Grosso, mais tarde ratifi
cados pelo .. INCRA. L€~gitimados então estavam,
como estão, 0$ colonos do Panambizinho.

Dá-se inído aum perí()do degr~nde desenvolvi
ment() detoda a região, impülsionq.~opelo ferrenho
trabalhod~sses colonos que em;;O anos de "enxa
da", ajudaram afazer do suldo atual Estado de Mato
Grossodo ~91, esp~cifi?amenten1:1 Região da Grande
Dour~dos, um~ das terra~ mai!) ricas e férteis do País,
destaque ~f.lproduçãodealimentos.

Das terras do Panambizinho não brotaram so
mente as sementes, alLtambetn se encontram benfei
toriasquesimboHzam a própria vida das famílias que
ali vivem. Aliás, benf~itoria p0<ie ser umconceito mui
to frio pa.rapquerepresentade fato, uma casa, o ce
leiro, o cyrrf.ll,enfim, tudo o que é emblemático para
uma comunidade.

Est~~ o impasse em ~ue nos encontramos: as
terras sãotanto dos índios quanto dos colonos. O ín-
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dio ali se encontrava, mas não foi °colono que o ex
pulsou. Essa pecha deve ser creditada ao eqUívoco
histórico na condução das políticas indigenístas, o
qual não devemos permitir se repita nos dias atuais. O
clamor indígena nunca ressoou nos gabinetes das
autoridades federais, tanto na. então capital, Rio de
Janeiro, quanto em Brasília em seus anos de chumbo.

Sentimos em nossas almas, pesar o clima beli
coso, contido por uma tênue linha que sustenta, de
um lado, a garantiado acordo recém estabelecido en
tre colonose índios; de outro, a desconfiança de que
tal acordo pereça ante a inércia do Governo Federal.

O acordo em questão trata-se de.um compro
misso dos índios, em não usara força, enquanto tra
mitao processo dedesapropriação, até o final de abril
de 2004. De seu lado, os colonos, que continuam ocu
pando °local, aceitaram os trabalhos demarcatórios,
afirmando que a desocupaçãosomentese dará medi
ante aindenização pela terra "nua". Vale ressaltar que
o acordo foi pactuado no próprio Ministério da Justiça,
foi avalizado pelo Chefe de Gabinete daquele órgão, e
contou com a decisiva e louvável mediação do Minis
tério Público Faderal.

Éúníssono entre. todos os envolvidos, inclusive
para as autoridades públicas e os representantes ele
itosda socied~de,apreeminênciaem nomedapaz,
da inclusão no Orçamento da União para 2004, de re
cursos destinados especificamente à indenização
aos colonos,. recaindo nãosornente sobre as benfei
torias, como tarnbérTI sobre a terra "nua", respeitados
os seus legítimos títulos de propriedade,

Cabe ao Poder Executivo evitar que o conflito se
deslinde em tragédia aos agricultores e/ou aos povos
indígenas,da~dorealsantidoao sacrifício já consu
mado.de Marçald~ Souza e Marcos Veron, que mor
rerampelas spasterras, pelos. seus povos, condena
dos pela inapetência do Estado.

Esse é fulcro de nossa iridicação: que o Gover
no Federal assum.a suaparcela.de responsabilidade
para com índios e colonos, desfazendo seus equívo
cos históricos.

Saladas Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Antônio Carlos Biffi,Coordenador da Bancada
(PT -MS), Deputado Antânio Gruz (PTS - MS), De
putado Geraldo Resende (PPS - MS), Deputado
João Grandão •(PT - M§), Deputado Murilo Zauith
(PFL - MS), Deputado Nel~n Trad (PMD8- MS),
Deputado Vander Loubet (PT - MS), Deputado Wal
demir Moka (PMDB - MS), Senador Delcídio do
Amaral (PT - MS), Senador Juvêncio César da
Fonseca (PMD8 - MS), Senador Ramez Tabet
(PMDB - MS).



Encami-Publique-se.

Sugere ao Ministro da Educação ur
gência na formação de Grupo de Traba
lho para a análise da viabilidade técnica
do projeto de criação da Fundação Uni
versidade Federal da Grande Dourados 
UFGD.

Despacho:
nhe-se.
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INDICAÇÃO N° 739, DE 2003 pecialmente doutorado), no desenvolvimento da Inici-
(Dos Srs. Antônio Carlos Biffi, Antonio Cruz, Geraldo ação Científica, no oferecimento de vários cursos de

Resende, Murilo Zauith, Nelson Trad, Especialização, na organização de inúmeros eventos
Vander Loubet, e Waldernir Moka) científicos etc.

O Departamento de Ciências Agrárias (DCA),
pioneiro no Estado, inclui em suas atividades atendi
mento a produtores rurais.

Em 2000, iniciam os cursos de Medicina, Direito
e Administração. Para fazer face ao notável cresci
mento das atividades, tornou-se necessário ampliar
as instalações, ao que, começou a ganhar corpo a
idéia da constituição, em Dourados, de uma cidade
universitária.

Mediante um convênio entre a UFMS e a Uni
versidade Estadual de Mato Grosso do Sul- UEMS,
foi intensificada a utilização das áreas do Campus de
Dourados. A UEMS construiu ali seu edifício-sede e
outras instalações. Por sua vez, a UFMS edificou um
novo bloco onde funciona Medicina, Direito, Adminis
tração e Letras.

A Cidade Universitária, ganhou amplo apoio da
comunidade e das lideranças políticas de Dourados e
das cidades vizinhas. O Pré-Projeto de Criação e
Implantação da UFGD, expressa o seguinte: "o Cam
pus da UFMS em Dourados (com cerca de 1600 alu
nos matr iculados em 1999) mantém e amplia sua vo
cação original, qual seja a de atender, principalmente
em seus cursos de graduação, estudantes residentes
em municípios situados num raio de mais de 100 qui
lômetros. É possível afirmar que, dadas as condições
da região, existe ainda um enorme potencial de cres
cimento do sistema universitário público federal na
Grande Dourados:'

O momento histórico é propício. Aguardamos,
pacientemente, a evolução gradual e segura do ensi
no superior público em Dourados. Unem-se à sede,
os 34 municípios da Região. Forma-se um expressivo
contingente populacional com cerca de 700 mil habi
tantes, que pode ser ampliado se considerarmos que
munícipes de outras regiões afluirão em busca de en
sino público superior com qualidade e diversidade de
opções. É inarredável: a Região da Grande Dourados
merece a instituição da Universidade Federal da
Grande Dourados.

A sociedade local, que já se mobiliza há anos,
agora traz ao Ministério da Educação o projeto de
transformação do CEUD, campus da UFMS em Dou
rados na UFGD - Universidade Federal da Grande
Dour~dos, que, segundo projeções técnicas, garanti
rá à região, até 2008, cerca de 10 mil acadêmicos em
universidades públicas. Segundo o já mencionado
Pré-Projeto da UFGD, "apesar do crescimento do

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
No dia 16 de Junho próximo passado, apresen

tamos na Câmara Federal, o Projeto de Lei determi
nado pelo número 1266/2003, cujo teor autoriza o po
der executivo a instituir a Fundação Universidade Fe
deral da Grande Dourados. O encaminhamento já
provocado dentro do Ministério da Educação, informa
sobre a formação de um grupo de estudo que analisar
o Pré-Projeto de Criação e Implantação da UFGD,
elaborado por comissão autorizada pelo Conselho de
Campus de Dourados da UFMS - CPDO, que em seu
bojo narra as reminiscências históricas que justificam
a PL e a presente indicação.

O Campus da UFMS em Dourados foi instituído
pelo então Governo de Mato Grosso em fins de 1969,
que criou Centros Pedagógicos em várias cidades. O
Centro de Dourados foi incorporado à então Universi
dade Estadual de Mato Grosso e, em abril de 1971 ti
veram início as aulas. Desde a época de sua implan
tação o CPD recebe alunos não apenas do municí
pio-sede como também de praticamente todos os mu
nicípios da região. A UEMT foi federalizada, tornan
do-se UFMS e o CDP passou a Centro Universitário
CEUD e hoje é um Câmpus.

O curso de Agronomia, começou a funcionar em
1978. Erigiu-se em uma gleba de 90 hectares, a cerca
de 12 km do centro da cidade.

Ainda na década de 70 teve início o processo de
qualificação de docentes. O CEUD passava a contar
com Mestres e Doutores. Ampliou-se a oferta de gra
duação e surgiram os cursos de Especialização. Em
1998, o CEUD obteve a segunda melhor qualificação
docente do Estado.

A significativa atuação na pós-graduação stricto
sensu, com Mestres em Agronomia, História, Ento
mologia e Geografia destaca o Câmpus de Dourados,
que também merece menção pela produção científi
ca. Os docentes se empenham em qualificação (es-
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campus da UFMS de Dourados e da criação da
UEMS, essas instituições públicas não conseguem
atender a imensa demanda da região por ensino de
terceiro grau. As duas universidades públicas dis
põem de 2230 vagas, sendo 690 na UFMS em Doura
dos. O ensino médio a da rede pública da região pro
duz 4763 egressos, que em geral apresentam baixa
renda para ingressarem em instituições de ensino su
perior privadas, em função dos custos com mensali
dades e outras taxas:'

Esperamos que nossa aspiração, nosso mereci
mento, cale fundo na sensibilidade das autoridades
públicas federais do setor da educação, atendendo a
urgência da presente demanda.

Saladas Sessões, 24 de julho de 2003. - Deputa
do Antônio Carlos Biffi, Coordenador da Bancada
(PT - MS), Deputado Antônio Cruz (PTB - MS), Depu
tado Geraldo Resende (PPS - MS), Deputado João
Grandão (PT - MS), Deputado Murilo Zauith (PFL 
MS), Deputado Nelson Trad (PMDB - MS), Deputado
Vander Loubet (PT - MS), Deputado Waldemir Moka
(PMDB - MS), SenadorDelcídio do Amaral (PT~ MS),
Senador Juvêncio César da Fonseca (PMDB - MS),
Senador Rámez Tebet (PMDB - MS)

INDICAÇÃO N° 740, DE 2003
(Do Sr. Osvaldo Reis)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário a criação da função de Tu
tor, nos assentamentos rurais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi

mento Agrário, Chegam-nos informações de que vári
os programas de assentamentos rurais não estão al
cançando seus objetivos finais, tendo em vista que as
famílias assentadas não estão produzindo em seus
lotes.

Registram-se, também, denúncias de venda ile
gal dos lotes recebidos pelas famílias assentadas.

No Estado de Tocantins, são freqüentes as de
núncias de proliferação de zonas de prostituição, atos
de vandalismo e alcoolismo.

Diante destes fatos, é premente a necessidade
de se instituir, no âmbito do Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, afigura do Tutor, com a atribuição de
dirigir as ações desenvolvidas nos assentamentos ru
rais, prestando assistência às famílias dos assenta
dos, oferecendo a defesa eo amparo de seus mem
bros, assim corno orientando-os no exercício de suas
atividades agropastoris.

De fato, os agricultores beneficiários da reforma
agrária carecem de apoio e assistência, visto que não

são suficientemente instruídos para administrar a gle
ba recém-adquirida,

Para dirigir, com segurança, seus próprios ne
gócios, enfrentar as dificuldades inerentes às ativida
des agrícolas, deve o beneficiário da reforma agrária
contar com o amparo e proteção de um Tutor, devida
mente contratado e remunerado pelo Poder Público.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Osvaldo Reis.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a criação da função de Tu
tor, nos assentamentos rurais.

Sala das Sessões, de de 2003, - Deputado
Osvaldo·Reis.

INDICAÇÃO ND 741, DE 2003
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere ao Ministério de Minas e
Energia a reabertura dos poços da Petro
brás, no Estado do Rio Granclle do Norte,
que encontram-se tamponados e dá ou
tras providências.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssima Sra. Ministra de Estado de Mi
nas e Energia Dilma Vana Rousseff.

Eu, SANDRAROSADO, Deputada Federal, ele
ita pelo Estado do Riq Grande do Norte, dirijo-me a V.
Sra. a no sentido de expor e reivindicar o que se se
gue:

1. Tendo em vista que um dos problemas que
afligem de forma mais severa a população nordestina
é sem dúvidas a seca;

2. Considerando-se que a PETROBRÁS, tem
hoje inúmeros poços tamponados, que poderiam se
instalados, servir como fator de alento para a popula
ção que sofre em demasia com a falta d'água;

3. Considerando-se ainda que os recursos hí
dricos, dos citados poços serviria como fator de de
senvolvimento da economia do meu estado, vez que
seriam utilizados na agroindústria, gerando assim
inúmeros postos de trabalho.

Requeiro então, com base no acima exposto, a
V. Exa

, que seja priorizado, pela PETROBRAS, a rea
bertura e instalação dos poços da Petrobras, no Esta
do do Rio Grande do Norte, que encontram-se tampo
nados.

Sala das Sessões, 23 de Julho de 2003. - San
dra Rosado, Deputada Federal- RN.
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INDICAÇÃO N° 742, DE 2003
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere ao Ministério da Saúde, no
sentido de que seja restabelecido o con
vênio do SUS com a Associação de Pro
teção à Maternidade e à Infância de Mos
soró - APAMIM, visando assim a retoma
da do atendimento médico-ambulatorial à
população carente do interior do Estado
do Rio Grande do Norte e dá outras pro
vidências.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Saú
de Humberto Costa.

Eu, Sandra Rosado, Deputada Federal, eleita
pelo Estado do Rio Grande do Norte, dirijo-me a V.
Exa no sentido de expor e reivindicar o que se segue:

1. Considerando-se que a Associação de Prote
ção à Maternidade e à Infância de Mossoró 
APAMIM, juntamente com os órgãos por ela manti
dos, Casa de Saúde Dix-sept Rosado, Maternidade
Almeida Castro e Hospital Infantil Cid Augusto, consti
tuem-se nos maiores prestadores de serviços médi
cos aos usuários do Sistema Único de Saúde;

2. Considerando ainda, que é nesse complexo
hospitalar, filantrópico, que se pratica a medicina mais
avançada do interior do Estado do Rio Grande do
Norte e, possivelmente do Nordeste brasileiro, com
atendimentos de alta complexidade em hemodiálise,
neurocirurgia, tomografia, ultra-sonografia, procedi
mentos endoscópicos e, até mesmo intervenções ci
rúrgicas em cardiologia;

3. Levando-se ainda em consideração, que mais
de cinco mil e quinhentos pacientes utilizavam, men
salmente, os serviços ambulatoriais em ortopedia e
traumatologia - único atendimento pelo SUS em toda
a região da Grande Mossoró - pediatria, clínica médi
ca, obstetrícia, cirurgia vascular, otorrinolaringologia,
exames laboratoriais, radiografias, teste do pezinho,
teste da orelinha, entre tantos outros procedimentos.
E que com certeza a suspensão desses atendimen
tos prejudicaram em demasia a milhares de cidadãos
norte-rio-grandenses.

Requeiro então, com base no acima exposto, a
V. Exa , que seja restabelecido o convênio do SUS com
a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Mossoró.

Sala das Sessões, 23 de Julho de 2003. - San
dra Rosado, Deputada Federal- RN

INDICAÇÃO N° 743, DE 2003
(Do Sr. Jackson Barreto)

Sugere ao Ministério dos Transportes
providências para conserto da ponte sobre
o rio Vaza-Barris, no município de Itapo
ranga D'Ajuda, no Estado de Sergipe.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Senhor Presidente
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, solicitando providências para conserto
da ponte sobre o rio Vaza-Barris, no município de Ita
poranga O'Ajuda.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Jackson Barreto.

INDICAÇÃO W 744, DE 2003
(Do Sr. Edson Duarte)

Sugere ao Senhor Ministro da Cultu
ra, Gilberto Gil, a implantação de projeto
de cunho turístico e cultural na região de
Canudos, visando o resgate e preserva
ção da histórica batalha ocorrida aí nos
idos de 1897.

Despacho: Publique-se. Encami-
nhe-se.

Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura:
Diz a história que em 1877 um sujeito que dizi

am louco, fanático, bárbaro, apareceu nas caatingas
baianas, rezando nas ruas e nos velórios; construindo
igrejas, capelas e cemitérios. Usava uma bata surrada
e fazia prédicas e profecias. Fazia jejuns e vivia de es
moias. Era magro, tinhas barbas compridas, e andava
amparado num cajado de pau. Era conhecido por
Antonio Conselheiro. Em suas prédicas, diante da
quele sertão cruel, dizia que "em 1896 hade rebanhos
mil correr da praia para o certão; então o certão virará
praia e a praia virará certão".

Na verdade, ele queria somente era um lugar
para viver em paz com o seu povo - os deserdados do
mundo, a multidão de miseráveis sem-terra, sem-saú
de, sem-emprego, que viviam por ali. O Conselheiro
atraía o povo. Ele era a esperança, a única saída, e
trazia a explicação para aquele martírio cotidiano e
secular a que o povo estava submetido. E assim essa
gente deserdada, excluída da monarquia ou da Repú-
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blica, juntou-se ao Conselheiro e acabou por se insta- Terceira expedição. Do Rio de Janeiro vem uma
lar, em 1893, num lugar na beira do rio Vaza-barris, tropa de 1.300 homens, liderados pelo general Morei-
antiga fazenda de gado. ra César. No dia 2 demarço chega ao arraial de Canu-

De acordo com o professor Everton de Paiva: dos. Combate. No dia 3 de março o general é baleado
"Em Canudos (ou Belo Monte), Antonio Conse- e morre. E a tropa foge em disparada.

Iheiro criou um regime econômico-social igualitarista, Quarta expedição. Chegam 4.283 homens de
com a abolição da propriedade privada, do casamen- todo país. São três generais no comando. Em junho
to civil, da moeda republicana e de outras instituições estão na Bahia. O primeiro combate acontece em Co-
consideradas civilizadas pela sociedade brasileira da corobó e o general Savaget é ferido. Os "jagunços"

R 'bl' ,.. atacam o acampamento e fazem quase mil baixas.
~tc:'a~~av~~~::~;~~:,~~~~uc~:~~~~~i;~:~~~ Em agosto chega um reforço de 1.100 homens. De-
o fim do regime escravocrata. pois mais duas brigadas...

Canudos não suporta. No dia 1Ó de outubro de
O Conselheiro imprimia um governo despido de

1897 o exército faz o assalto final. No dia seguinte os
privilegios; os bens e as riquezas individuais eram en- prisioneiros (velhos, mulheres e crianças) se entre-
tregues ao tesouro comum, que provia a todos, se- gamo Nunca mais se viu viva esta gente - foram todos
gundo as necessidades do indivíduo ou da família. degolados, conforme testemunhos dos IPróprios sol-
Mas cuidava principalmente das necessidades espiri- dados e de pelo ménostrês outros jornalistas que co-
tuais de seu povo, que era mais de 15 mil pessoas na briram a guerra. No dia 5, caem os quatro últimos de-
época da gUerra". fensores.

Viviam ali os deserdados das caatingas, mistura No dia 6 de outubro de 1897 o exército manda
de brancos, negros e índios - a "sub-raça", no dizer acabar com o que restou de Canudos.,.. todas as ca-
de Euclides e autores da época - sob severas regras sas (5.200) foram queimadas e depois derrubadas,
de convivência, baseadas nos conceitos de moral do transformadas em escombros. E o Conselheiro?
Conselheiro. Estava morto quando Canudos foi ocupada. Te-

O crescimento do grupo, que tinha uma clara ria morrido doisoutrêsdiasantes, de morte morrida...
postura independente, incomodava a Igreja Católica. Talvez de diarréia, por consumir a água poluída de
Em 1882 ela proíbe o Conselheiro de pregar na re- uma cisterna abe.rta no rio, contaminada pelos cadá-
gião. Trezeanbs depois envia dois freis capuchinhos veres que apodreciam ali.
ao arraial coma missão de espionar e fazer a disper- O exército mandc)U exumar o seu cadáver com
são daqUele povo. Mas, percebendo a intenção dos cuidado - era o único prêmio pela vitória. Depois,
visitantes, os conselheiristas expulsam-nos. Acostu- numa demonstração de cangacismc> mórbido e ofici-
mada aser o podl(r e manter as oligarquias que se ai, um soldado o degolou. A cabeça do Conselheiro-
construíam. na região,.algreja delata Antonio Conse- o rosto .inchado, sujo de terra e apodrecido de um
Iheiro, emcarta circularàs outras paróquias e, depois, santo - foi para Salvador, como provada gloriosa vitó-
ao governador da Bahia, Luís Viana. É o início da ria. Na verdade, era o símbolo do massacre de um
guerra. povo - essa "sub-raça" que preferiu a morte a fugir.

A guerra começou de fato em 1896, quando o Parte dessa história- a mais conhecida, .pelo
juiz de direito de Juazeiro, Bahia, Arlindo Leôni, co- menos - está relatada no clássico deEuclides da Cu-
brou ?og?vernador proteção á cidade "que seria as- nha, "Ossertões",que,rlo ano passado,. cc>mpletou
saltada pelos jagunços de Conselheiro". cem anos de sua primeiraedi~ão.Aoutra parte até

Primeira expedição. O governador mandou 100 hoje não se esclar~ceu. Euclides indaga: por que
"praç~s".·No dia 7 de novembro chega a Juazeiro. Daí essa gentenão deba.r1dou para a caatinga que conhe-
vai para Uauá, onde é atacada, pelos homens de cia tão bem? Por.9u~ não fuglu.cadaqual para um

lado naqueles ermos? Por que, ao invés disso, espe-
Conselheiro. O médico endoida. A tropa foge para Ju- rou o fim?
azeiro.

Segunda expedição. Mandam um reforço, com Não há uma resposta concreta. Eles ficaram,
220"·" f .. A talvez ,porque aquele era o lugar santo, o lugar aonde
. • praças . e11 o IClaIS. crescentam mais 100 estavam construindo o paraíso. Ficaram porque esta-
"praças". Já é 1897. No dia 1.9 de janeiro, combatem vam cansados de serem sem-nome, sem-terra,
com os "jagunços" em Canudo~ - debandada e fuga sem-água, sem-nada em qualquer outro canto; não
dos soldados para Monte Santo. sairiam para morrer noutro lugar. Ficaram porque
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acreditavam que não valia a pena outro lugar sem a
presença do Conselheiro. Ficaram porque, como al
guns deles disseram, morrer pelo arraial garantia a
salvação da alma. Ficaram porque ali eles tinham no
mes, dignidade, sonhos, um destino. Essas coisas,
Euclides da Cunha, e mesmo as gerações futuras
apegadas as respostas prontas, jamais entenderiam.

Euclides não foi o único a escrever sobre o
tema. Um ano após o conflito, sai o romance "Os ja
gunços", de Afonso Arinos; dois relatos de ex-comba
tentes, "Última expedição a Canudos", do tenente-co
ronel Emídio Dantas Barreto, futuro ministro da guer
ra e governador de Pernambuco, e "A 4a expedição
contra Canudos", do Major Antonio Constantino Neri,
governador do Amazonas; e, sob a forma de fascícu
los, "Guerra de canudos", de Júlio Procópio Favila Nu
nes, correspondente de guerra para a Gazeta de Noti
cias do Rio de Janeiro.

No ano seguinte, em 1899, três livros contam da
degola de prisioneiros: "Descrição de uma viagem a
Canudos", do estudante de medicina Alvim Martins
Horcades; "Libelo republicano", do deputado baiano
César Zama (pseudônimo Wolsey); "O rei dos jagun
ços", de Manuel Benício, correspondente do Jornal do
Commercio.

Mas "Os sertões" é que fez a história. Graças a
este livro, o Brasil (e depois o mundo) descobria não
apenas Canudos e Antonio Conselheiro, mas o Nor
deste, o interior do pais, e, principalmente, as gentes
que viviam lá. O massacre, revelado por um rigoroso
cientista feito jornalista, não admite contestação.

No lugar aonde a guerra aconteceu, os militares
fizeram, em 1969, o açude de Cocorobó. Mas, cada
vez que a chuva raleia, o açude seca e aparece o que
restou de Canudos, as torres da igreja nova que Anto
nio Conselheiro construía.

Apesar da enorme importância da batalha, e do
contexto em que se deu - o que não mudou muito nos
dias atuais - até hoje nenhum Governo deu-lhe a de
vida importância histórica. Hoje, no local e suas ime
diações, não há nada que mostre ao visitante, ao
país, a importância dessa batalha, a resistência dos
canudenses, o massacre,

Nossa sugestão, portanto, é que o Ministério da
Cultura assuma o papel de coordenador de um proje
to que resgate esta história. Sugerimos a construção
de um Memorial de Canudos, mirantes, monumentos,
trilhas, quiosque para venda de livros e lembranças;
sejam produzidos cartazes, Iivretos e folders, vídeos,
programa de divulgação turística, educação nas es
colas... Enfim, que sejam elaborados elementos que
resgatem a história, dentro do aspecto educacional,
histórico e cultural, que o tema requer. Canudos, o sí
tio histórico aonde se deu a maior batalha entre gen
tes brasileiras, está relegado ao desprezo. Hoje o lu-

gar é um espaço vazio, aonde uma estátua do Conse
lheiro clama aos céus para que a memória não morra
feito ele. Ao lado, um simulacro de museu ajunta obje
tos empoeirados, tralhas, penduricalhos.""

Canudos - essa batalha conhecida internacio
nalmente - merece muito mais que isso. E, certamen
te, o único Governo capaz de realizar o resgate e a
preservação dessa história, é este, que foi conduzido
pelo povo ao poder. Para fazer o resgate dessa histó
ria, com a construção desse aparato turístico-cultu
ral-educacional que propomos aqui, o Governo pode
rá contar com academias, escritores, ONGs, o povo
do lugar, e, principalmente, com os movimentos soci
ais organizados do país. Os acadêmicos sabem da
importância dessa história; o povo brasileiro perce
beu seu valor; os movimentos sociais usam Canudos
como símbolo de resistência de um povo à opressão
histórica dos poderosos contra os mais humildes. To
dos estes atores, chamados a colaborar, imediata
mente so entregarão de corpo e alma à empreitada.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Edson Duarte (PV - BA)

INDICAÇÃO N° 745, DE 2003
(Do Sr. Joaquim Francisco)

Sugere à Ministra do Meio Ambiente a cria
ção de um programa nacional de preservação tu
rística e paisagística que possibilite a dotação de
praias, balneários, praças, parques e locais de in
teresse turístico e paisagístico, com banheiros
públicos, fixos ou químicos.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambi

ente:+
Reza o art. 24 da Constituição Federal, nos seus

incisos VII e VIII, que compete à União, aos Estados e
ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a
"proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico tu
rístico e paisagístico" e sobre a "responsabilidade por
dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e di
reitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico" .

Observa-se, no entanto, que em um País com
tantas belezas naturais como o Brasil, os turistas bra
sileiros e estrangeiros, assim como a população em
geral, para usufruir dos ambientes de lazer como pra
ças e parques e desfrutar das paisagens naturais, das
praias e balneários, precisam quase sempre conviver
com o desconforto e o constrangimento provocado
pela ausência de banheiros e sanitários públicos.

Muitas prefeituras, sobretudo nos Municípios
mais pobres, apontam a falta de verba como o prin
cipal motivo que os impede de oferecer este tipo de
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comodidade à população. Em conseqüência, vamos
encontrar monumentos históricos e paisagens natu
rais totalmente sujos, poluídos e deteriorados, crian
do situações constrangedoras aos visitantes.

Diante do exposto, e tendo em vista o que es
tabelecem os dispositivos constitucionais supracita
dos, sugerimos a este Ministério do Meio Ambiente
a criação de um programa nacional de preservação
turística e paisagística, que contemple esse aspecto
particular da questão, de forma a possibilitar aos
chefes do Executivo Municipal das capitais brasilei
ras e de Municípios com mais de cem mil habitan
tes, a dotação de praias, balneários, praças, par
ques e locais de interesse turístico e paisagístico
com banheiros públicos, fixos ou químicos.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Joaquim Francisco.

RECURSO N° 33, DE 2003
(Do Sr. Luiz Alberto e Outros)

Requer, na forma do art. 58, § se ele
132, § 2°, do Regimento Interno, que o Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 2.792-A102,
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática· que "Aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária
do Município de Esplanada a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Esplanada, Estado da
Bahia". com parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo, seja aprecia
do pelo Plenário.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

SGlVI - SECAP (7503)
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1 AMAURI ROBLEOO GASOUES
2 ANGELA GUADAGNIN
3 ANN PONTES
4 ANSELMO
5 ANTÔNIO CARLOS BIFFI
6 ANTONIO CARLOS BISCAIA
7 ARIOSTO HOLANDA
B ASSIS MIGUEL DO COUTO
9 CARLOS SAMPAIO
10 CELSO RUSSOMANNO
11 CEZAR SCHIRMER
12 CHICO ALENCAR
13 COLBERT MARTINS
14 CORONEL ALVES
15 COSTA FERREIRA
16 DEVANIR RIBEIRO
17 DR. HÉLIO
1 B FRANCISCA TRINDADE
19 FRANCISCO DORNELLES
20 GILBERTO NASCIMENTO
21 HENRIQUE FONTANA
22 ILDEU ARAUJO
23 ISAfAS SILVESTRE
24 JACKSON BARRETO
25 JOÃO FONTES
26 ..JOÃO GRANDÃO
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PT
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PSDB
PT
PSDB
PP
PMDB
PT
PPS
PL
PFL
PT
PDT
PT
PP
PSB
PT
PRONA
PSB
PTB
PT
PT

SP
SI'"
PA
RO
MS
R..J
cE
PR
SP
SI'"
RS
RJ
SA
AP
MA
SP
SP
PI
R..J
SI'"
RS
SI'"
MO
SE
SE
MS



36946 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

27 JOÃO MENDES DE JESUS PDT RJ
28 JOVINO CÂNDIDO PV SP
29 LAVOrSIER MAIA PSB RN
30 LEONARDO MATTOS PV MG
31 LUCIANO ZICA PT SP
32 LUIZ ALBERTO PT BA
33 LUIZ BASSUMA PT BA
34 LUIZ SÉRGIO PT RJ
35 MANATO POT ES
36 MARCELO ORTIZ PV SP
37 MAURO PASSOS PT SC
38 MEDEIROS PL SP
39 MURILO ZAUITH PFL MS
40 NELSON PELLEGRINO PT BA
41 NILSON MOURÃO PT AC
42 REGINALDO LOPES PT MG
43 ROBERTO GOUVEIA PT SP
44 ROBERTO PESSOA PFL CE
45 RUBINELLI PT SP
46 SEVERIANO ALVES PDT BA
47 TEREZJNHA FERNANDES PT MA
48 VANDERLEI ASSIS PRONA SP
49 VICENTE CASCIONE PTB SP
50 VICENTINHO PT SP
S1 ZEQUINHA MARINHO PTB PA
52 ZEZÉU RIBEIRO PT BA

Assinaturas que Não Conferem
1 EUMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA SP
2 JOSÉ RAJÃO PSDB DF
3 LUIZ COUTO PT PB
4 ZÉ GERALDO PT PA

Assinaturas Repetidas
1 LUIZ ALBERTO PT BA
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Ofício n° 144/2003

Brasília, 15 de julho de 2003

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

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a vossa Senhoria que o recurso De

putado Luiz Alberto e Outros, que "Requer nos ter
mos regimentais que o Plenário aprecie o PDC n°
2.792/02", contém suficiente de signatários, constan
do a referida proposição de:

52 assinaturas confirmadas;
4 assinaturas não confirmadas;
1 assinatura repetida.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

RECURSO N° 35, DE 2003
(Do Sr. Félix Mendonça)

Recorre da decisão do Presidente
da Câmara que devolveu ao autor o Re
querimento n° 23, de 2003, que "Requer a
criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito, com a finalidade de investigar
o abusivo e desordenado comércio dos
insumos para a construção civil, com ên
fase para o segmento do cimento", por
não estar caracterizado o fato determina
do, nos termos do art. 35, §§ 1° e 2° do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos do art. 35, § 2°
do Regimento Interno. Publique-se.)

Recurso ao Plenário nos termos do art. 35, § 2°,
do Regimento Interno, para reformada decisão de in
deferimento do Requerimento de CPI nO 23/2003. As
razões de indeferimento foram expressas pela Presi
dência nos seguintes termos:

"Por todo o exposto, embora reconhe
cendo extremamente graves as estatísticas
e ocorrências referenciadas na justificativa,
constato que não há fato determinado devi
damente caracterizado no Requerimento n°
23, de 2003, razão pela qual determino a
sua devolução ao primeiro requerente, o
que faço atento às disposições dos arts. 35,
§§ 1° e 2°, do RICO:'

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

I DA CARACTERIZAÇÃO DO FATO
DETERMINADO

1. A Constituição Federal, em seu artigo 58, §
3°, reza que as Comissões Parlamentares de Inquéri
to serão criadas "para apuração de fato determinado
e por prazo certo".

Qual seria a melhor interpretação de fato deter
minado?

Responde a doutrina:
"Verifica-se, portanto, que o poder de investigar

está indissoluvelmente ligado ao poder de legislar (...)
e se exerce sobre todos os fatos que possam ser ob
jeto de legislação, deliberação, controle ou fiscaliza
ção por parte de órgãos do Legislativo" (Yolanda Men
des, O Inquérito Parlamentar, p. 108 - Ed. Câmara
dos Deputados).

"Fato determinado é todo fato ocorrido que te
nha repercussão e possa interessar à atividade legife
rante, ou tenha relação direta com esclarecimento pú
blico" (conforrne Francisco Rodrigues Silva, CPIS Fe
derais, Estaduais e Municipais - Poderes e limita
ções", ed.).

Fato determinado é, pois, o fato social que me
reça atenção do Poder Legislativo.

Equivocou-se, pois, o ExmO Presidente desta
Casa ao mencionar em suas razões de indeferimento
que "(...) cada fato deve ser posto concretamente,
precisando-se sua época, o local e as condições em
que foi praticado, assim como a autoria, se possível".
A doutrina em peso repudia esse tipo de interpreta
ção: para ser objeto de investigação parlamentar o
fato não precisa ser descrito como se se tratasse de
um inquérito policial. Com adevida vênia, as exigênci
as do Sr. Presidente são totalmente descabidas.

A CPI é, antes demais nada, um instrumento de
informação do Legislativo e,.precipuamente, do cida
dão. Não consta em nenhuma de nossas leis a exi
gência de caracterização de fato determinado como
neste caso.

O raciocínio seguido pela Presidência para in
deferimento desta CPI é equivocado, pois que aplica
à definição do fato objeto de inquérito parlamentar
normas de inquérito policial. Essas regras são absolu
tamente imprestáveis para orientar as CPI: não existe
nenhuma justificativa para limitar as CPI a fatos ilíci
tos, como deseja o Exmo Presidente. Basta que seja
fato relevante para o cidadão brasileiro e como se po
deria negar relevância ao custo da construção, da
casa própria? O preço de::> cimento e demais insumos
da construção civil, obviamente, é dê interesse social
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tamanho que o Parlamento já deveria ter se debruça
do sobre ele há muito tempo.

CPI existem para informar o legislador, para que
ele saiba modificar as leis adequadamente. O Exmo

Presidente daCâmara dos Deputados está adotando
uma postura reducionista, como se CPI somente de
vesse investigar atos ilícitos. Isso é subverter a essên
cia do instituto da CPI e retirar do legislador poderes
que a Constituição lhe deu. É ilegal restringir criação
de CPI por exigências que a Constituição não faz.

A definição do fato determinado está muito bem
posta no Requerimento na 3/2003, embora esteja
contida na justificação do requerimento.

Outrossim, não se pode perder de vista que o ju
ízo dessa conveniência não está nas mãos do ExmO

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, mas é da
Minoria. No ato de análise dos requisitos necessários
para se instalar uma CPI não é dado ao Sr. Presidente
julgar, de um ponto de vista subjetivo e pessoal, se o
fato deve ou não ser objeto de investigação. Quem
tem esse juízo é unicamente a Minoria, ou seja, o 1/3
de parlamentares que apõe sua assinatura ao reque
rimento.

Submeter a CPI ao juízo pessoal do Presidente
de uma das Casas do Congresso equivale a destruir a
CPI como instrumento de direito de minoria, negando,
assim, seu papel constitucional de forma de equilíbrio
no jogo democrático.

Nesse sentido, a doutrina de Wilson Accioly, que
afirma após análise da origem das CPI e seu progres
so histórico:

"CPI é direito de minoria" (in - CPI,
Instrumento de Ação Política.)

A Câmara dos Deputados tem não só a faculda
de, mas sim a obrigação de analisar essas questões
relativas ao comércio abusivo de insumos para a
construção civil, como expressão legítima do cumpri
mento de suas funções constitucionais.

Por último: houve indeferimento de outros re
querimentos de CPI pela Presidência, desde o início
desta legislatura, por terem sido as razões expostas
sob a forma de justificação e não no corpo do próprio
requerimento. Essa exigência formalista se opõe a re
alidade das CPI feitas nesta Casa desde muitos anos.
A forma dos requerimentos sempre foi essa, constan
do até mesmo do "Manual de Elaboração Legislativa"
publicado e distribuído aos parlamentares pela pró
pria Câmara dos Deputados.

Em outras palavras: não se pode indeferir re
querimento feito de acordo com o que a própria Câ
mara dos Deputados declara ser correto!

E mais: há que se considerar o princípio de ins
trumentalidade das formas - perfeitamente aplicável
no processo legislativo - ou seja, a forma é secundá
ria desde que o ato seja bastante para os fins que ob
jetiva. Subverter essa ordem somente fará com que a
Casa passe a atitude cada vez mais distante da reali
dade, preocupada com a burocracia e não com o legí
itimo exercício de suas funções constitucionais.

11 DOS PARADIGMAS DE OUTRAS
INVESTIGAÇÕES PARLAMENTARES JÁ
REALIZADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Acresçam-se a todos os argumentos já apre
sentados o fato de que a Câmara dos Deputados, inú
meras vezes, já analisou fatos descritos de forma mu
ito mais vaga nos respectivos requerimentos (confor
me anexos). Dentre estas, se mencionam: "CPI desti
nada a investigar a fome no Brasil" (1992), "CPI desti
nada a investigar o avanço e a impunidade do narco
tráfico" (1999 a 2000), "CPI do INSS" (2000 a 2001).

Sobre a relevância do fato a analisar, vale com
parar a investigação que se pretende - que trata do
oligopólio do cimento e seus desdobramentos - com
outras, consideradas até mesmo pelo STF como pas
síveis de investigação de CPI da Câmara dos Deputa
dos: "CPI dos bingos" e "CPI destinada a apurar a re
gularidade do contrato entre a CBF e a Nike".

Que se concluiria da análise dessas CPI? Que o
contrato futebolístico ou os bingos são relevantes
para a Nação brasileira e os abusos que ocorrem e
prejudicam especialmente a população mais carente,
que precisa construir uma casa para morar, não? Ora,
seria isso um completo absurdo.

À luz dessas CPI já feitas pela Câmara dos De
putados, o que se deve entender da decisão da Presi
dência ora recorrida? Nem é preciso pôr em relevo a
incorreçüo de tal decisão, que salta aos olhos.

A decisão da Presidência não pode contrariar as
ações anteriores da Câmara dos Deputados, e o que
deve balizar as decisões é, como se faz em todo o
mundo, a análise do que o Parlamento já realizou sob
a égide dessa mesma ordem constitucional. Não é
possível compactuarmos com uma capitis diminu
tio, ou seja, perda de capacidade da Câmara dos De
putados: antes ela tinha a capacidade de investigar e
agora, em um passe de mágica, não tem mais? Ora, é
preciso que a Presidência obedeça à Constituição Fe
deral e, não tendo mudado o texto no que se refere às
CPI, a nova interpretação da Presidência é totalmen
te descabida.

Em resumo: o Plenário da Câmara dos Deputa
dos deve reformar a decisão da Presidência, deferin-



DECISÃO DO PRESIDENTE

Examino o Requerimento nO 23, de 2003, do Se
nhor Félix Mendonça e Outros, que "Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de investigar o abusivo e desordenado comércio
dos insumos parrRa construção civil, com ênfase para
o segmento do cimento".

O Requerimento apara que se crie uma CPI
para investigar "os setores envolvidos com o forneci
mento de insumos para construção industrial e civil,
tendo como principal. objeto o segmento oligopolista
do cimento, fato este de relevante interesse para a
vida pública e asseverador da ordem constitucional,
legal, econômica e social do País".

Consta em justificação que se segue ao Reque
rimento que haveria cartel das indústrias de cimento
sediadas no País, as quais manipulariam os preços
do produto, valendo-se do fato de ser inviável a sua
importação por força de várias circunstâncias peculi
ares, tais como o rápido perecimento do mesmo e a
distância dos países produtores, inexistente, assim, a
concorrência.

Citando dados estatísticos e informando que o
cimento se compõe de insumos exclusivamente naci
onais, os requerentes indagam aos Senhores Depu
tados a razão de ospreços do produto seguirem a va
riação do dólar.

Consta, ainda, que poucos grupos econômicos
dominam o mercado interno, sendo diminuta a partici
pação de subsidiária nacional de grupo estrangeiro.
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do o Requerimento de CPI n° 23/2003, e criando a A Secretaria de Direito Econômico - SOE, e o
Comissão Parlamentar de Inquérito respectiva, por Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
todas as razões retroexpendidas, a saber: CADE, estariam apurando fatos relativos ao setor em

- o Requerimento adequadamente determinou cinco procedimentos administrativos, duas averigua-
o fato objeto da investigação; ções preliminares e dezesseis processos, estes no

_ a investigação é relevante para o País, não só âmbito do Departamento de Proteção e Defesa Eco-
para levar informações ao cidadão brasileiro, mas sim nômica - DPDE.
para informar o legislador sobre o oligopólio do ci- São citadas matérias jornalísticas alusivas a au-
mento e seus desdobramentos; mentos exagerados nos preços do cimento, assim como

_ a investigação é, indisputavelmente, dever da à queda das vendas decorrente desses aumentos.
Câmara dos Deputados, pois versa sobre fatos que Representantes das industrias de cimento não
atingem a sociedade brasileira e precisam de atenção teriam conseguido esclarecer as dúvidas dos Senho-
imediata do legislador; res Parlamentares em audiência pública havida no

_ a análise de CPI anteriores, como paradig- ano passado na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.

mas, leva à conclusão de que nada há a justificar o in-
deferimento do Requerimento de CPI nO 23/2003. Haveria, também, aumentos abusivos em rela-

Nestes termos, pede deferimento. ção a fios termoplásticos, aço e tubos de PVC.
É essa, em síntese, a justificação.

Sala das Sessões, 14 de julho de 2003. -Depu-
tado Félix Mendonça. Nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Fe-

deral, as comissões parlamentares de inquérito se
prestam à apuraçã.o de fato determinado e por prazo
certo, e são criadasrnediante o requerimento de um
terço dos membros da Câmara ou do Senado, ou de
ambas as Casas em conjunto.

Segundo o Regimento .Interno da Câmara dos
Deputados - RICO, considera-se fato determinado o
acontecimento de relevante interesse para a vida pú
blica e a ordem constitucional, legal, econômica e so
cial do País, que deve vir devidamente caracterizado
no requerimento (art. 35, § 1°).

Diante dessas regras, constato inicialmente que
após o fecho do Requerimento veio justificação em
que são feitas considerações sobre o assunto.

Do ponto de vista estritamente formal, tenho
afirmado reiteradamente ~m decisões proferidas em
outros Requerimentos de Criação de CPI que a justifi
cação não integra o Requerimento e seus termos não
podem ser considerados. Desse modo, o presente
Requerimento não ostenta as condições mínimas
para a sua admissão.

De qualquer sorte, assinalo que os fatos não po
dem vir narradosem termosgenéricos, impondo-se a
indicação de acontecimentos objetivos situados no
tempo e no espaço, ou individuação de condutas ilíci
tas passíveis de apuração.

Enfatizo queosfatos devem ser relacionados no
bojo do requerimento, desservindo a mera alusão a
documentos e~ternosonde estariam explicitados, a
exemplo da remissão feita a notícias de jornal.

A citação dedados estatísticos por si só não ca
racteriza o fato determinado, pois cada fato deve ser
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posto concretamente, precisando-se a época, o local
e as condições em que foi praticado, assim como a
autoria, se possível.

Ademais, a afirmação de que há oligopólio no

setor dos insumos da construção civil deveria ter sido
melhor explicitada, fazendo-se referência a ocorrênci

as objetivas. Deveriam ter vindo à baila os casos in
vestigados pelo Poder Executivo, no âmbito do Minis
tério daJustiça (SDE, CADE e DPDE).

Portanto, no caso em tela nenhum fato concreto
foi indicado, vale dizer, não se atribuiu a nenhuma in

dústria ou empresa, ou, ainda, a seus responsáveis
legais a prática de atos ilícitos ou meramente contrári

os à ordem econômica. Isso evidentemente constitui
ria o ponto de partida para as investigações de uma

CPI, caracterizando o fato determinado exigido pela
Constituição Federal e pelo Regimento Interno da
Casa.

Por todo o exposto, embora reconhecendo ex
tremamente graves as estatísticas e ocorrências refe

renciadas na justificativa, constato que não há fato
determinado devidamente caracterizado no Requeri

mento n° 23, de 2003, razão pela qua.l determino a
sua devolução ao primeiro requerente, o que faço
atento às disposições dos arts. 35, §§ 1° e 2°, do
RICD.

Oficie-se ao primeiro requerente e, após, publi
que-se.

Em 8-7-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

CONSULTA N° 1, DE 2003
(Da Comissão Especial de Documentos Sigilosos)

Solicita a manifestação da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção acerca da obrigatoriedade da Comis
são Especial de Documentos Sigilosos
atender pedidos de órgãos dos Poderes
Judiciário, Executivo e do Ministério PÚ
blico para o envio de documentos sigilo
sos produzidos ou recebidos por Comis
sões Parlamentares de Inquérito que não
concluíram os seus trabalhos.

Despacho: Numere-se. Encaminhe-se
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

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

Ofício nO 13/2003-CEDOS

Brasília, 11 de junho de 2003

Senhor Presidente,
A Comissão Especial de Documentos Sigilosos,

instituída pela Resolução nO 29, de 1993, com a finali
dade de decidir quanto às solicitações de acesso às
informações sigilosas e quanto ao cancelamento ou à
redução de prazos de sigilo de documentos produzi
dos ou recebidos pela Câmara dos Deputados, vem
recebendo expedientes de órgãos do Poderes Judi
ciário e Executivo e do Ministério Público solicitando
cópias de documentos sigilosos constantes dos autos
de comissões parlamentares de inquérito que não
concluíram seus trabalhos, a exemplo da CPI
CBF/Nike.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, em seu art. 37, estabelece que:

"Art. 37. Ao termo dos trabalhos a Comissão
apresentará relatório circunstanciado, com suas con
clusões, que será publicado no Diário da Câmara
dos Deputados e encaminhado:

I - à Mesa, para as providências de alçada des
ta ou do Plenário, oferecendo, conforme o caso, proje
to de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou in
dicação, que será incluída em Ordem do Dia dentro
de cinco sessões;

11 - ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral
da União, com a cópia da documentação, para que
promovam a responsabilidade civil ou criminal por in
frações apuradas e adotem outras medidas decorren
tes de suas funções institucionais;

111 - ao Poder Executivo, para adotar as provi
dências saneadoras de caráter disciplinar e adminis
trativo decorrentes do art. 37, §§ 2° a 6°, da Constitui
ção Federal, e demais dispositivos constitucionais e
legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu
cumprimento;

IV - à Comissão Permanente que tenha maior
pertinência com a matéria, à qual incumbirá fiscalizar
o atendimento do prescrito no inciso anterior;

V - à Comissão Mista Permanente de que trata
o art. 166, § 10, da Constituição Federal, e ao Tribunal
de Contas da União, para as providências previstas
no art. 71 da mesma Carta:'

As comissões parlamentares de inquérito dis
põem, de acordo com inciso 11 do artigo 36 do Regi
mento Interno da Câmara, das prerrogativas:

"11 - determinar diligências, ouvir indici
ados, inquirir testemunhas sob compromis
so, requisitar de órgãos e entidades da ad-
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ministração pública informações e docu
mentos, requerer a audiência de Deputados
e Ministros de Estado, tomar depoimentos
de autoridades federais, estaduais e munici
pais, e requisitar os serviços de quaisquer
autoridades, inclusive policiais;"

No desempenho de suas atividades, as comis
sões parlamentares de inquérito reúnem documen
tos, de origem interna e externa à Casa, os quais ser
vem como fundamentos para elaboração de seu rela
tório final.

Há casos, porém, que, ao deixarem de votar, o
relatório final, as CPI se extinguem sem concluir os
seus trabalhos. Em tal. hipótese, transfere-se para a
Mesa da Câmara dos Deputados a confidencialidade
dos documentos sigilosos.

À vista do exposto, consulto:
Considerando a existência de decisão anterior

dessa Comissão quanto ao acesso aos documentos
externosobtidos por quebra de sigilo (Consulta n° 04,
de 1995), "deve a Comissão Especial de Documentos
Sigilosos atender a solicitações· recebidas de órgãos
dos Poderes Judiciário e Executivo ou do Ministério
Público de envio cópias de documentos sigilosos pro
duzidosou recebidos por comissões parlamentares
de inquérito que não concluíram os seus trabalhos?"

Enbareçode Vossa Excelência e de seUs ilus
tres pares seja oferecida resposta com alguma brevi
dade,considerando a .existência de vários processos
aguardando decisão da Cedos quanto ao acesso a
esses documentos;

Aproveitando o ensejo, reitero protestos de con
sideração e apreço.

Aténcíosâmente, .Deputado Moroni Torgan,
Presidente da Comissão Especial de Documentos Si
gilosos.

Ofício n° 256/03 - P

Brasília, 9 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Sirvo-me do presente para informar a Vossa

Excelência o recebimento do Ofício n° 13/2003, da
Comissão Especial de Documentos Sigilosos 
CEDaS, assinado pelo Deputado Momni Torgan, so
licitando a manifestação da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação acerca da obrigatorieda-

de daquele Colegiado em atender pedidos de órgãos
dos Poderes Judiciário, Executivo e do Ministério PÚ
blico para o envio de documentos sigilosos produzi
dos ou recebidos por comissões parlamentares de in
quérito que não concluíram os seus trabalhos, confor
me cópia anexa.

De acordo com o art. 32, inciso 111, do Regimento
Interno, esta Comissão deve responder informações
feitas, na forma de Consulta, pélo Presidente da Câ
mara, pelo Plenário ou por outra Comissão.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência que
determine as providências necessárias para que o re
ferido pedido nos seja remetido de acordo com a for
ma regimentalmente estabelecida.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima e consideração. - Deputado Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Presidente.

Numere-se. Encarninhe-se à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Em 15-7-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho do

Sr. Presidente)

ONDE SE LÊ:

PROJETO DE LEI N° 4.005, DE 1997
(Do Sr. Neiva Moreira)

Acrescenta inciso ao art. 18 da Lei
n° 8.742, que dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras provi
dências.

(Apense-Se Ao Projeto de Lei N°
3.290, de 1997)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N° 4.005, DE 1997
(Do Sr. Neiva Moreira)

Acrescenta inciso ao art. 18 da Lei n°
8.742, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família e Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54 RICO) - ART. 24, 11)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho do

Sr. Presidente)

ONDE SE LÊ:
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PROJETO DE LEI W 2.425, DE 2000
(Do Sr. Lamartine Posella)

Acrescenta a alínea "c" ao inciso 11
do art. 10, da Lei nO 8.842, de 04 de janei
rode 1994.

(Apense-se ao Projeto de Lei W 3.290,
de 1997)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N° 2.425, DE 2000
(Do Sr. Lamartine Posella)

Acrescenta a alínea "c" ao inciso 11
do art. 10, da Lei n° 8.842, de 04 de janei
ro de 1994.

(Apense-se ao Projeto de Lei N° 4.005,
de 1997)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra à Sra. Deputada Alice Portu-
gal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, aproveito esta oportunidade para expressar
minha solidariedade aos servidores públicos que nes
te momento se aglutinam na Esplanada dos Ministéri
os de maneira pacífica, com clareza majoritária de
que este Governo precisa dar certo. Sem dúvida, fica
claro nas manifestações ali feitas que estarão dispos
tos a esse tipo de intervenção. Fiquei muito satisfeita
com a visão que tive da manifestação.

Apesar das divergências em relação à PEC n°
40, que me levaram até a um voto dolorido contrário
estou absolutamente consciente de que é ~ecessári~
acenar com a simbologia de que essa matéria, da for
ma como está redigida, não atende, nem de maneira
mínima, aos servidores públicos deste País.

Então, repito, expresso minha solidariedade aos
35.000 servidores, número que com certeza chegará
aos 40.000, vindos de todo o País, que estão na
Esplanada dos Ministérios em manifestação pacífica.

Fica o registro solidário desta servidora por 22
anos, que tem clareza de que a PEC nO 40 avançou
pouco no relatório final e, infelizmente, introduz os
fundos de pensão privados ao taxar os servidores
aposentados e pensionistas sem justificativa. Ao ta
xar os aposentados para pagar essas pensões, ta
xam-se as pensões para pagar exatamente o que e a
quem?

Lamentavelmente a proposta não trata da pari
dade. Trata tangencialmente e sazonalmente da inte
gralidade para os atuais servidores.

Registro minha solidariedade, minha certeza da
necessidade de continuarmos apoiando este Gover
n~ e a p~rs~ectiva de seu acerto e, ao mesmo tempo,
minha fidelidade ao desiderato socialista absoluta
mente franco do meu partido, o PCdoB.

O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com profunda tristeza que ocupo
esta tribuna para registrar o falecimento do Sr. Olavo
Catunda, ocorrido no último sábado, dia 2 de agosto,
na cidade de Santa Quitéria, no Ceará.

Membro de uma das mais tradicionais famílias
do interior cearense, Di Olavo, como era carinhosa
mente tratado pelos amigos, conhecia como poucos
sua completa genealogia e relatava, com alegria e en
tusiasmo contagiantes, fatos e episódios que marca
ram as seguidas gerações, difundindo e perpetuando
a história de seus ancestrais e de sua querida terra.

Interessado pela natureza humana, amante do
bom papo e da boa boemia, viveu a vida intensamen
te em toda sua plenitude, espargindo alegria. Homem
culto e de admiráveis dotes intelectuais, estava sem
pre atento a tudo que se passava e discorria com sa
bedoria e inteligência sobre os mais variados temas.
Amigo e divertido, influenciou várias gerações e, ao
longo de seus 82 anos de vida, com simplicidade e
humor cativantes, conquistou a admiração de todos
que o conheceram, particularmente os mais jovens
com quem tanto se identificava, e que hoje sentem-se
órfãos de sua prazerosa companhia.

Com seu desaparecimento, perde o Município
de Santa Quitéria uma das mais expressivas referên
cias de sua sociedade. Sua ausência abre uma imen
sa lacuna na historiografia do Município, que pulsava
viva em sua vibrante e apaixonada comunicação.

Ao fazer este doloroso registro, Sr. Presidente,
quero prestar minha mais sincera homenagem à me
mória do Sr. Olavo Catunda e enviar minha solidarie
dade à sua esposa, D. Helena, e a toda sua família, a
quem ele tanto amava e dedicava recíproca admira
ção.

Muito obrigado.
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho anunciar que, no mês de agosto, em
algumas Capitais e cidades brasileiras estão sendo
programadas palestras sobre um grave problema de
saúde pública que acomete os idosos não só do Brasil
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mas de todo o mundo: a osteoporose, uma doença
caracterizada pela diminuição da massa óssea, com
a desorganização da microarquitetura do osso, de tal
forma que o esqueleto fica suscetível a fraturas es
pontâneas ou em conseqüência de traumas mínimos.

O Brasil, segundo dados da Organização Mun
dial de Saúde, tem um total de 11 milhõesde pessoas
com mais de 60 anos (7.5% da população) e terá, no
ano de 2005, um total de 32 milhões sob o risco imi
nente das conseqüências dessa doença.

Com o advento dadensitometria óssea e de no
vos medicamentos, passou-se a diagnosticar e tratar
precocemente esse mal. Entretanto, lamentavelmen
te, somente aqueles que possuem um melhor poder
aquisitivo têm sido capaz de detectar previamente
essa doença e promover um tratamento eficaz, evi
tando, assim, seu agravamento.

Nosso apelo eem favor da maioria, da grande
parcela da população de baixa renda que não tem
condições de pagar esse tipo de tratamento, uma vez
que o$US não está aparelhado para sua detecção e
seu tratamento, advindo grande risco de fraturas aos
seus portadores.

Há, em todo o mundo, uma enorme preocupa
ção das autoridades com relação a essa doença. Um
custo econômico elevado da doença, com gastos
anuais na ordem de 14 bilhões de dólares, tem sido
realizado nos Estados Unidos da América, e de 942
milhões de libras na Inglaterra.

Aflora a grande necessidade das autoridades
brasileiras criarem um.programa de prevenção e de
tecção precoce da doença, uma vez que nossa popu
lação de idosos vem apresentação altas taxas de
crescimento.

O SUS, na atualidade, gasta muito mais com re
médios, que apenas traz algum alívio ao paciente
com osteoporose, e não implementa um programa
específico de detecção e prevenção, o que salvaria
inúmeros pacientes da fase crônica da doença.

Aprirneira iniciativa, em nossa opinião, seria a
implernentação de convênios com clínicas especiali
zadas,alémde uma ~rande campanha através dos
meios de comunicação, abordando o grande risco
que correm as pessoas, principalmente as mulheres,
ao serem acometidas pela doença.

Como dissemos no inicio, a osteoporose é bas
tante preocupante. Quando a destruição do osso é
maiorquésua reparação, o equilíbrio se desfaz, tor
nando-opouco resistente e incapaz de suportar pe
quenos traumatismos: o osso quebra-se com maior
facilidade. As fraturas mais freqüentes ocorrem nas

vértebras e quadris, com conseqüente deformidade
na coluna vertebral, perda de estatura e dificuldade
de locomoção.

Diz um adágio popular que "prevenir é melhor
do que remediar". O caso da osteoporose se enqua
dra como uma luva nessa frase. Prevenir significa cui
dar logo no início, buscar a cura o mais rápido possí
vel.

Preocupado com o problema, e alertando para
que o Governo abrace corretamente essa causa, es
tou dando entrada em um projeto de lei visando insti
tuir o Programa Racional de Detecção, Prevenção e
Tratamento Gratuitos da Osteoporose - pelo SUS.

Nossos idosos deram muito para esta Nação e
precisam viver com um poucO mais de dignidade.

Era o que eu tinha a diZer.
Obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA(PT -AJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho comunicar a esta Casa que o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES aprovou esta segunda-feira, 4 de agosto de
2003, o financiamento de US$ 228 milhões de dóla
res para a construção de 4 petroleiros da
TRANSPETRO, subsidiária da PETROBRAS. Os na
vios a serem construídos pelo Estaleiro Ilha S/A
(EISA) já haviam sido licitados desde o primeiro se
mestre de 2001, mas o BNDES vinha postergando a
liberação do financiamento, principalmente em razão
das dívidas do EISA como banco. Por isso, exigiu ga
rantias damatriz da empresa naval Jurong, com sede
em Cingapura, que terá participação na construção
dos petroleiros, para que os recursos fossem libera
dos.

Mesmo com todas as exigências feitas pelo
BNDES, quero, mais uma vez, parabenizar a nova di
retoria daquelainstítuição que, presidida pelo Prof.
Carlos Lessa, vem desenvolvendo ações estratégicas
para recuperar a verdadeira finalidade para a qual o
banco foi criado, que é o financiamento dle projetos li
gados diretamente à produção, gerando milhares de
empregos.

Para se ter uma idéia da importância, na área da
construção naval, da política adotada pelo atual Pre
sidente do BNDES, a construção desses 4 navios irá
gerar no Estado do Rio de Janeiro, por um período de
mais ou menos 3 anos, cerca de 3 mil empregos dire
tos e outros 12 mil indiretos, que serão criados nas
empresas fornecedoras de matéria-prima ou que de
alguma maneira sejam necessárias para a consecu
ção da construção dos petroleiros.
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o motivo de estar exaltando a atitude do
BNOES é que a construção desses navios também
abre caminho para que a indústria naval, no Rio de
Janeiro e no Brasil como um todo, possa se recuperar
e seja uma realidade bem diferente da que vem acon
tecendo ao longo dos anos. Estamos lutando para
que o banco aprove vários projetos de construção de
novas embarcações em estaleiros brasileiros, entre
eles a construção de mais 8 navios petroleiros de
grande porte, algumas plataformas de petróleo e vári
os barcos de apoio, previstos no cronograma da
PErROBRAS.

Seguindo também a política do Presidente Lula,
que assumiu em sua campanha presidencial o com
promisso de evitar o aumento do desemprego, ficou
firmado no contrato para a construção dos 4 navios
que 20% dos empregos diretos serão destinados aos
candidatos do Programa Primeiro Emprego. Se man
tivermos esse critério para cada obra de grande porte
e reservarmos um percentual de vagas para aqueles
que estão ingressando no mercado de trabalho, esta
remos aliando a experiência de muitos trabalhadores
à força da juventude, e não existe coisa melhor do que
essa.

Sr. Presidente, quero comunicar ainda que os
metalúrgicos do estaleiro EISA farão, na próxima sex
ta-feira, 8 de agosto de 2003, em frente à sede do
BNOES, no Rio de Janeiro, uma manifestação de
apoio à diretoria do banco e ao Presidente Lula, como
forma de agradecimento pela liberação dos recursos
financeiros para a construção dos navios e às ações
adotadas no sentido de recuperar a indústria naval.

Por isso, conto com o apoio dos nobres colegas
e espero que o Presidente Lula adote uma política
que viabilize a retomada do crescimento do setor na
val, a tal ponto que seja compatível com o tamanho de
seu comércio marítimo internacional, pois esse setor
tem que ser pensado estrategicamente como fator de
desenvolvimento econômico e social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. HÉLIO (pOr - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, revi
vemos ontem uma série de experiências, como as da
queles que historicamente tiveram uma vida marcada
pela luta em favor dos servidores públicos e por um
Estado brasileiro forte, que volte suas ações em prol
dos que mais necessitam de assistência, de atendi
mento de qualidade e mais igualitário.

Os neoprotetores do serviço público, com dis
cursos inflamados, vieram a esta Casa dizer que se
estaria cometendo algum crime ou algo ilegítimo con-
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tra os servidores públicos do País. Ora, quem tem
uma história de trabalho em favor dos servidores pú
blicos brasileiros, de suas necessidades, de seus in
teresses são os partidos que tradicionalmente têm
como uma de suas prioridades essa luta no campo
político.

Ontem, ganhou a democracia brasileira. Ao Go
verno coube negociar, o que fez bem, e houve avan
ço; ao Parlamento cabe legislar.

No passado, durante o período de exceção, aqui
chegavam leis prontas. Os Parlamentares nem se
quer podiam emendá-Ias. Aqui chegavam orçamen
tos prontos, e nenhum Parlamentar podia fazer emen
das ao Orçamento da União. Hoje, temos um Governo
que negocia e um Parlamento que se abre à discus
são, à interlocução, chegando a avançar em suas pro
postas.

Não consideramos a reforma corno terminada,
mas como um ponto de partida para que, em uma dé
cada de trabalho, com este Governo democrático,
possamos de fato construir o Estado que queremos e
um serviço público que a Nação efetivamente merece.

Hoje, a lei já não chega pronta ao Parlamento, e
a maior demonstração disso ocorreu ontem. Houve
vários avanços em relação ao projeto dos Governa
dores, que chegou aqui mal acabado, com muitos
pontos prejudiciais aos servidores públicos de manei
ra geral.

O por reuniu seu diretório nacional no dia 25 de
abril próximo passado e fechou questão contra a con
tribuição dos inativos, e é isso que hoje vamos defen
der, ou seja, a inconstitucionalidade dessa medida,
por entendermos que é uma peça confiscatória e tam
bém porque não contribui para a situação econômica
por que passa a Previdência Social. Não é retirando
dos inativos, dos pensionistas, dos aposentados que
contribuíram com seu trabalho que resgataremos a
Previdência Social mais justa que queremos.

Reconhecemos que tal reforma é limitada, não é
a reforma dos nossos sonhos, mas foi até aí que este
Parlamento conseguiu chegar, através de negocia
ções. Com isso, demos um passo adiante na reforma
do Estado. Ainda temos a responsabilidade de pro
mover programas de cargos e salários, de fortalecer
as carreiras típicas de Estado, de incentivar a promo
ção de concursos públicos, resgatando assim um
Estado que foi minimizado nos últimos 8 anos.

Estas eram as palavras que gostaria de trazer
ao Plenário, Sr. Presidente. Reafirmo que o por vai
agir em obediência ao seu diretório nacional, lutando
contra a taxação dos inativos.

Muito obrigado.
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o SR. MAURO BENEVIDES(PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sras. e Srs. Deputados,
o falecimento, no último final de semana, no Rio de
Janeiro, do ex-Deputado Sérgio Arouca representou
perda irreparável para os círculos científicos e políti
cos do País, pela imagem de homem público compe
tente,.afeito às pesquisas de sua atividade profissio
nal e de identificação com as causas da democracia.

Durante os trabalhos do Congresso Nacional, o
saudoso extinto teve participação saliente nas Comis
sões Permanentes e Especiais, bem assim nesteple
nário, integrando a bancada de sua legenda, o PCB,
de cuja direção foi sempre figura preeminente.

Pertencendo aos quadros do PPS, Sérgio Arou
ca impôs-se à admiração de seus coestaduarios e de
quantosoconheciam de perto, como hómem de con
vicções arraigadas, defendendo-as com pleno conhe
cimento de causa.

Dirigindo aFIOCRUZ, ali marcou a sua presen
ça por umincessante labor que o qualificava como sa
nitari~ta dealtonível,com relevantes serviços presta
dos àquela mod~lar instituição, por cujo prestígio in
ternaciona� foi um dos artífices mais devotados.

Homemde esquerda, nunca deixou de conviver
com outra~agremiações partidárias, sobretudo quan·
do estavam emjogo os legítimos interesses da Nação
brasileira.

Como seu colega no Congresso, sempre o dis
tinguicom omeu respeito por sua postura de serieda
de, oque lhe permitiu desfrutar da confiançade todos
os seus pares, integrantes das mais diversas banca
das que aqui se representavam.

Assopio-me, pois, ao pesar dos meios científi
cos p~lC) desaparecimento de Sérgio Arouca, cuja
existência teve a pontilhá-Ia a preocupação de discu
tir, cOmi;Hêno conhecimento de causa, os grandes te
mas vincUlâd()$ ao atendimento de nossos anseios
maisjustús, notadamente os que diziam respeito aos
exclufdo~denossomosaicosocial.

OSRROBÉRIONUNE$(PFL - BA. Pronuncia
o se~~iotediscurso.) - t)r. Presidente, Sras. e Srs. De
puta90s, d~ntre as qualidades mais elogiáveis no ser
humano está a humi.ldadepara reconhecer as boas
obra~de têr?eirose a. sabedori.a. para aliá-Ias à sua
próp~ia experiêhciaeconhecif11entos, a fim de produ
zir broefícios,não apenas pessoais, mas também
para toda a comunidade em que viVe.

Por. isso quero registrar que, no dia 10 deste
mês,. o Governo do Estado assinou vários convênios
beneficiando a região do sudoeste baiano.
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o Município de Boquira foi beneficiado com 3
convênios, que certamente irão melhorar a qualidade
de vida do povo dessa região.

A comunidade de Brejo Grande foi beneficiada
com a liberação de recursos para a construção de 80
sanitários, no valor de R$144.000,00 (cento e quaren
ta e quatro mil reais); as comunidades de Livramento
e Tanque Cercado foram beneficiadas com a assina
tura de convênio para a construção do Sistema de
Abastecimento de Água (SIAA), no valor de R$
70.500,00 (setenta mil e quinhentos reis); bem como
a comunidade de Cascavel, no valor de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais).

Emlbipitanga, as comunidades de Terra Verme
lha e Encantada foram contempladascom a assinatu
ra de convênio para a aquisição de placa solar, no va
lor de R$158.700,00 (cento e cinqüenta e oito mil e
setecentos reais).

O Município de Tanque Novo foi beneficiado
com a assinaturade convênio para a aquisição de 52
placas solares, que contemplará a comunidade de
Mucambo, no valor de R$130.000,OO (cento e trinta
mil reais).

A comunidade dos Moradores de Paramirim foi
contemplada com o convênio para a construção da
Ponte sobre o Rio Paramirim, no valor R$103.000,00
(cento e três mil reais).

O Município de Botuporã foi contemplado com
2 convênios, sendo um, do Sistema· Integrado de
Abastecimento de Água para a comunidade de Ran
charia, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), e
outro para a comunidade de Jacaré, para a instala
ção do Sistema Integra.do de Abastecimento de
Água (SIAA), no total de R$ 72.000,00 (setenta e
dois mil reais).

COm o Município de ·Érioo Cardoso, foi assinado
convênio que permitirá a construção da ponte de Bom
Jesus, no valor de R$58.000,00 (cinqüenta e oito mil
reais). <'

A oomunidade de Serra Branca, no Município de
Novo Horizonte, foi oontemplada com o convênio para
a aquisição de placa solar no valor de R$ 127.000,00
(cento e vinte e sete mil reais).

No Município de Piatã, foram assinados 2 oonvê
nios, um oom a Igreja, que resultará na oonstrução de
uma esoola, e o outro para a aquisição de um trator.

Foram assinados 13· convênios, beneficiando 15
localidades, gerando melhorias e empregos temporári
os.

Como representante de diversos Municípios do
Estado da Bahia, gostaria de agradecer o empenho do
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Governador Paulo Souto pela iniciativa em valorizar as Sr. Presidente, queixa do setor é em relação ao
associações que representam suas comunidades. destino dos recursos da CIDE. Segundo informações

Agora, é esperar que cada diretoria das referi- dos órgãos da imprensa, o dinheiro da CIDE está sen-
das associações aplique os recursos corretamente, do utilizado para engordar o superávit primário - com-
para que possamos buscar outros convênios. promisso com o FMI.

Muito obrigado. A abertura do IV Congresso da ABTC contará
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Sem com a presença dos Ministros Ciro Gomes, da Inte-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- gração Nacional; dos Transportes, Anderson Adauto;
putados, durante solenidade administrativa de insta- de Governadores; de Parlamentares; dos Presidentes
lação do Fórum Estadual de Turismo, realizada quin- da CNT; do Vice-Governador de Minas Gerais, Sr.
ta-feira passada, 31 de julho, no Centro de Conven- Clésio Andrade, do Presidente da ABTC, Sr. Newton
ções de Pernambuco, com a presença do Ministro do Gibson; de Prefeitos, de Vereadores, de empresários
Turismo Walfrido Mares Guia, o Governador Jarbas e trabalhadores e do Presidente do BNDES, Sr. Car-
Vasconcelos surpreendeu os presentes tecendo du- los Lessa, que versará sobre o projeto que prevê fi-
ras críticas ao Ministro dos Transportes, Anderson nanciamentos para renovação da frota de caminhões
Adauto, pelo tratamento oferecido por S. Exa. a Per- das pequenas transportadoras e dos autônomos.
nambuco. Para encerrar, quero saudar todos os trabalha-

O Governador Jarbas Vasconcelos estabeleceu dores, principalmente os servidores públicos que es-
uma comparação entre os dois: elogiou a desenvoltu- tão na Esplanada dos Ministérios, e reiterar nosso
ra do Ministro Walfrido Mares Guia e afirmou que sua compromisso de votar contra a taxação dos inativos e
postura se diferenciava do comportamento do Minis- a favor de avanços sociais
tro dos Transportes, arrogante e desatencioso. Era o que tinha a registrar na sessão de hoje.

Ainda, o Governador Jarbas Vasconcelos disse O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Sem re-
que "o País não vai bem. Ao completar 7 meses de visão do orador.) - Sr. Presidente, manifestamos nos-
administração, Lula está diante de uma grande crise sa solidariedade aos servidores públicos, que nas úl-

timas semanas vêm sofrendo profundos reveses poreconômica e é alvo de análises contundentes e nega-
tivas". Ressaltando que mantém a postura de quem conta daqueles que apoiaram politicamente e ajuda-
não deu voto ao candidato do PT, o Governador Jar- ram a chegar ao poder. Hoje, o apoio e o voto são de

volvidos dessa maneira.
bas Vasconcelos lembrou que nenhum País do mun- Apelo aos Deputados do PSDB, do PFL, do PDT
do conseguiu reduzir a inflação sem a ajuda e o sacri-

para que compareçam ao plenário daqui a pouco,
fício da população e fez crítica de um Ministro para quando se iniciar a Ordem do Dia, porque ficou de-

outro. monstrado na votação de ontem, Sr. Presidente Ino-
Outro registro que gostaria de fazer, Sr. Presi- cêncio Oliveira, que a base de apoio ao Governo não

dente, é que o crédito do Banco Nacional de Desen- tem os 308 votos, como vêm falando. Se não fossem
volvimento Econômico e Social (BNDES), a custos os 62 votos do PFL e do PSDB, o Governo não teria
acessíveis a microempresas e autônomos, e a insta- aprovado ontem a PEC nO 40 na forma da emenda
lação de uma refinaria de Petróleo no Nordeste, um aglutinativa.
empreendimento no valor de US$ 2.8 bilhões, com SetodosnósdoPSDB,doPFL,doPDT,doPSB
previsão de criar 15 mil empregos diretos e aumentar votarmos unidos contra a taxação dos inativos e a re-
substancialmente a arrecadação de ICMS da região, dução dEl50% das pensões, como disseram os Depu-
figuram entre os principais temas que serão debati- tados Dr. Hélio e Gonzaga Patriota, mostraremos ao
dos no IV Congresso Nacionallntermodal dos Trans- Governo que quem tem voto no Congresso Nacional
portadores de Cargas da ABTC, que será realizado são os representantes do povo brasileiro.
entre 6 e 8 do corrente, em Fortaleza-CE. Nesta tarde e nesta noite levaremos essa pro-

Sem investimentos oficiais em rodovias, ferrovi- posta do Governo a uma profunda derrota. Nem tudo
as e na modernização dos portos, o setor de transpor- está acabado. É possível, ainda hoje, fazermos altera-
tes enfrenta, além da falta de infra-estrutura, o enve- ções significativas no texto básico, aprovado na ma-
Ihecimento da frota de caminhões, grande parte com drugada.
mais de 20 anos de vida útil. Realmente, o setor de Apelo aos Deputados do PSDB e do PFL que
transportes está em completo abandono. votaram "sim" ao texto básico aprovado nessa madru-
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gada, mas que têm posições diferentes com relação à Permita-me, antes que sua obra fale por si só,
taxação dos aposentados e pensionistas e aos 50% ressaltar que mudanças na área da saúde e, em es-
de redução nas pensões acima de 2.400 reais, para pecial no âmbito nacional, são difíceis, o que valoriza
que também votem pela criação de um regime de sobremaneira os esforços empreendidos por esse
transição. Teremos, nesta tarde e nesta noite, condi- grande colega, na materialização da modernização
ções suficientes para fazer as alterações que o povo da medicina, sem perder de vista o fomento à saúde
deseja, em respeito ao serviço público nacional. do povo brasileiro.

O SR. CLAUDIO CAJADO ..,. Sr. Presidente, Permita-me, ainda, aqui ressaltar que, durante
peço a palavra pela ordem. todo o tempo em que o Deputado Sérgio Arouca este-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem ve no Congresso Nacional, as portas de seu gabinete

V Ex . I sempre permaneceram abertas ao público e que sua. a. a pa avra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or- constante luta pelo Estado do Rio de Janeiro denota-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trans- ram o prestígio concedido à via negociaI, sem, no en-
feri meu pronunciamento para amanhã, em função do tanto, afastá-lo de sua obstinada visão de futuro, de
clima que há fora das dependências do Congresso senso de oportunidade e do espírito corajoso, firme e
Nacional. Os manifestantes estão se aproximando do empreendedor, qualidades essas que o destacaram
Parlamento, os ânimos estão exaltados e a polícia em sua vida pública e engrandeceram os quadros do

Parlamento.
está prestes a agir com rigor. Precisamos manter a
calma. Esta é a Casa do povo. Queremos que a Mesa De forma amadurecida e conciliadora, foi possí-

vel à frente da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
Diretora se encontre com representantes dos servi-
dores em busca de negociação. de Janeiro, a ele confiada, introduzir mudanças na

área a qual englobava suaPasta, obter resultados po-
a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So- sitivO$ na administração do então Governador, impri-

mos um Poder e vamos nos comportar como tal. Te- mir transparência aos programas implantados, redu-
nhamos tranqüilidade, porque estamos fazendo o me- zir o íhdice de mortalidade infantil e intensificar o com-
Ihor para o povo brasileiro. bate às doenças infecto-contagiosas.

Estamos agindo com responsabilidade e espíri- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, os
to público. Cada um votará democraticamente o me- fatos são eloqüentes!
Ihor para o País. Quanto a outras grandes realizações do nobre

A Presidência suspende a sessão por alguns Deputado, desempenhou grande administração fren-
minutos e pede calma aos Srs. Parlamentares. te à Presidência da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio

(A sessão é suspensa.) de Janeiro, cujo panorama tomou por base a eficiên-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está ciae o desenvolvimento em larga escala daquela ins-

reaberta a sessão. tituição.
O SR. NELSON BORNIER - Sr. Presidente, No campo do diálogo social, preciso aqui desta-

peço a palavra pela ordem. car seu grande trabalho, realizado em conjunto com
O SR.. flRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem as instituições sociais, especialmente no que concer-

V.Exa. apalayra. ne o bem-estar do povo brasileiro.
O SR. NELSON BORNIER (PSB - RJ. Pela or- Dessa forma, Sr. Presidente, é plenamente ver-

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- dadeira a afirmação de que se conhece o homem pe-
te, Sras. e srs.. Deputados, é com grande emoção que las suas obras! Assim, ao eterno Deputado Sérgio
venho a esta tribuna registrar meus sentimentos pela Arouca todas as honras que possa merecer um gran-
perda do nosso grande Deputado, o Dr. Sérgio Arou- de homem. O Brasil perdeu um grande colaborador,
ca, que falecêu esta semana e, na condição de mem- mas os anjos ganharam um grande e competente ali-
bro desta Casa, desempenhou sua função com muita ado no céu.
honra. Feliz e profícuo seja o seu descanso!

A sociedade brasileira como um todo e, mais Era o que tinha a dizer.
particUlarmente, a comunidade do Estado do Rio de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
Janeiro devem reconhecer justificadamente o conjun- cedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Cunha.
to de realizações que fizeram a sua história de suces- O SR. EDUARDO CUNHA (PP - RJ. Sem revi-
so à frente do cargo de Deputado Federal. são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
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dos, gostaria de deixar registrada carta que recebi de O movimento sindical, até hoje, não rompeu sua
um militar aposentado. estrutura corporativista, oriunda daquele modelo var-

Diz ela: guista de 60 anos atrás. Houve, em especial, uma
"Senhor Deputado, fragmentação muito grande de entidades de servido-
Com 78 anos de idade e 54 de casado, próximo res públicos, que neste momento retiram por comple-

do fim da vida, não bastassem as doenças e males to a visão do Estado republicano. A visão corporativis-
decorrentes do tempo vivido, vem, agora, acrescer a ta, cultuada e fortalecida em 60 anos de sindicato var-
todas essas mazelas a preocupação com a reforma guista, vem impedindo que o movimento sindical or-
da Previdência Social, que se processa na Câmara ganizado entenda o momento por que passa o País, a
dos Deputados. necessidade de recuperar o Estado republicano. Não

um Estado para poucos, mas que faça política públicaA existência da remissão do § 7° do art. 40, pre-
para a maioria da população brasileira, que nunca re-

vista na proposta do novo texto para o inciso IX do § cebeu atenção dos governantes.
3° do art. 142 da Constituição Federal, atinge, profun-

Por isso, essa grande massa de servidores pú-
damente, todos nós. blicos, embora com a bandeira colorida de vermelho,

Durante parte considerável de nossas vidas nos hoje está sem conteúdo, não sabe o que fazer, como
dedicamos integralmente ao serviço da Pátria, não no romance de Miguel de Cervantes, quando o cava-
tendo, por esse nobre motivo, condições de assegu- Iheiro que enfrenta o moinho de vento caminha sem
rar à esposa patrimônio que lhe permita vida compatí- destino. Não é esse o movimento sindical que a popu-
vel com os sacrifícios que lhe impusemos. lação brasileira espera. Essa categoria retém apenas

O instituto da pensão é o legado que lhe deixa- 19% de sindicalizados, e a grande maioria de traba-
mos. Para isso, contribuímos, ao longo de toda a nos- Ihadores nem sequer reconhece o sindicato. O traba-
sa vida (ainda hoje), com parcela expressiva de nos- lho da reforma trabalhista, hoje, é repensar esse rno-
sos vencimentos. vimento.

Temos certeza de que o senso de justiça, de As centrais sindicais, principalmente os sindica-
responsabilidade e de confiança que depositamos no tos que organizam o serviço público, em âmbito fede-
nobre Deputado induzirá suas ações durante os de- ral, estadual e municipal, precisam entender o mo-
bates e votações desse delicado tema. mento por que passa o País e o papel do Estado, en-

Antecipando agradecimentos, manifestamos ao fraquecido pelo dogma do mercado, que lhe impossi-
ilustre representante do povo de nossa terra nossas bilitou de fazer justiça, promover política e realizar in-
homenagens, respeito e admiração. vestimentos. É esse Estado que devemos recuperar.

Atenciosamente, Estado fraco não faz política. Estado fraco é re-
Aluízio de Campos Costa". fém do mercado, do capital. O movimento sindical,
Quero dizer ao coronel Aluízio que pode ficar fragmentado como está, não consegue perceber essa

visão estratégica, de conjunto. Polariza as discussões,tranqüilo, pois não deixaremos que as pensões neste
olha para o umbigo e esquece que por trás dele estão

País sejam reduzidas. milhares de trabalhadores. Eles não estão aqui, mas
Obrigado, Sr. Presidente. nas periferias. Buscam uma oportunidade de trabalho
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem e renda, um novo País, um novo Estado, um Governo

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- preocupado com as necessidades sociais.
putados, disciplinado que sou, acompanho com aten- Ninguém espera que o mercado atenda aos
ção, enquanto membro do Partido dos Trabalhadores, mais fragilizados. Isso é dever do Estado. E é esse
a reforma da Previdência. Tenho muito interesse nes- Estado que o Partido dos Trabalhadores, junto com a
sa questão, até porque toda a minha vida política se base aliada, busca recuperar.
deu no movimento sindical. Fui fundador de sindica- A reforma da Previdência não vai enfraquecer o
tos, presidente de uma central sindical regional do Estado. Muito pelo contrário, vai recuperar a capaci-
meu Estado, fundador de diversos sindicatos de ser- dade do Governo de fazer política pública - não para
vidores públicos. E hoje encontrei alguns manifestan- poucos, para alguns, mas para uma imensa maioria
tes aqui em Brasília fazendo manifestações democrá- silenciosa, que nem sequer tem o ímpeto de vir ao
ticas, embora divirja da conduta do movimento sindi- Congresso Nacional manifestar as suas intenções, as
cal dos servidores públicos, que neste momento de- suas vontades. Todos os governantes desprezam
batem a questão da reforma previdenciária. essa camada silenciosa da população que, infeliz-
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mente, ainda troca voto por dentadura, por camiseta e para Estados e Municípios·possibilitarão uma inclu-
não recebe a devida atenção. sãosocial que beneficiará mais de 40 milhões de bra-

São essas manifestações de fervor que vejo sileiros ~ por meio de lei complementar -, que hoje vi-
neste momento. O debate está carregado de emoção. vem sem a menor assistência previdenciária. A cria-
Não se deve destruir racionalmente uma previdência ção de um fundo de aposentadoria complementar pú-
social que não desiguala, mas que trata tanto opeão blico e a contribuição definida, que daqui a 10 anos
de obra como o mais alto servidor publico de maneira terá um caixa maior do que o da Previdência Social,
equilibrada, isonômica, para que o cidadão brasileiro além da extensão da pensão para 2.400 reais, com a
saiba que, depois de sua vida ativa, terá do Estado o aplicação de um redutor de 50%, foram também im-
amparo necessário para poder enfrentar a velhice. portantes conquistas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Votei contra a reforma, politicamente. Votei poli-
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, ticamente, porque o meu.partido estava fragilizado.

peço a palavrapela ordem. Se eunão tivessevotado onte~, penso que o PFLiria
O SR .PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem ficar numa situação difícil. Digo a verdade, quando é

V.Exa. a palavra. preciso.
O SRWILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or- O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu- peço a palavra pela ordem.
tadolnocêncio OliVeira, estive ainda há pouco próxi- O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Tem
mo ao espelho d'água, na entrada do Congresso Na- V.Exa. a palavra.
donal. O quadro é preocupante. Segundo informa- O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL ~ MG.
çÕés dapotícia, 70 mil visitantes chegaram a Brasília Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para a manifestação de hoje. O clima é extremamente Sras. e Srs. Deputados, ando muito preocupado, por-
perig9so.. O Congresso Nacional está praticamente que esta Instituição e a democracia estão sendo atin-
cercado. Centenas de manifestantes conseguiram su- gidas. Não podemos permitir que um movimento sem
bir na cúpula do Congresso e quebraram várias vidra - controle atinja a democracia brasileira dessa forma.
ças próximas aoDepartamento de Taquigrafia. Minha preocupação é muito mais ampla. Por

Quero comUnicara V.Exa., que ora preside esta exemplo, palavras de ordem dQSr. João Paulo Rodri-
sessão, qUIa precisamos estar alertas, porque há um gues, coordenadornaciollal doMovimento dos Traba-
tumulto. generalizado, que pode ter conseqüências Ihadores Rurais Sem Terra, foram no sentido de que,
impreVisíveis. É preciso que o serviço de segurança quando o MSTtiVer um contingente de 1.• milhão de
do Congresso. Nacional esteja atento. Talvez possa-pessoas na beira da estrada, vai tirar aqueles que es-
mos constituir uma comissão de Parlamentares para tão em suas casas, oue~ seussítios, ou em suas fa-
negociar com osrepresentantes dosservidores, a fim zendas na base do felpa. Esse tipo de declaração é
de evitar conseqüências desagradáveis e imprevisí- que incentiva as pesf"oasa agirem da forma que esta-
veis ao 10l1go destél sessão. mos vendo Mste momento.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A O Partido LiberaJvotou c?m o Governo. Sou um
Presidência já manteve contato com o Presidente dos Vice-LíderesdoPL, mas abomino veementemen-
João paulo cunrya, que está cônscio da sua respon- te esse tipo de atitude emrelação à instituição Câma-
sabilida(je, grande Presidente que é. O Chefe do Po- ra dos Deputados, em relação à democracia brasilei-
der Legislativo é seren?, s~guro e firme. A Casa está ra. Épreciso quemedidassejam tomadas neste senti-
emboasmãqs. Estamos solidários com S.Exa. - não do - sem brutalidade, sem violência, mas enérgicas,
apenas nós, membros da Mesa, como também todo o para que aleisejacumprida e possamos assim conti-
Parlamento. nuar a deliberar nesta .ca.sa.

O que o Parlamento. fez ontem foi exercitar de- O SR. PRESIDENTE{Inocêncio Oliveira) - Con-
mocrâticamente o seu direito de decidir. Acredito, cedo a palavra ao Sr. Dep~tado Reinaldo Betão.
mesmo tendo~otado contra a reforma, que a Casa O SR. REIN.4LDOBETÃO (Bloco/PL - RJ. Pro-
agiu da melhormaneirapossível para que a Previdên- nuncia o seguinte discurFo.)- Sr. Presidente, Sras. e
cia Social,no Brasil, seja um instrumento de assistên- Srs. Deputados, quero manifestar, com muita alegria,
cia aos mais carentes. o meu agradecimento à Mesa Diretora desta Casa,

HouVe avêanços e conquistas enormes. Somente em especial ao Sr. Presidêhte, Deputado João Paulo
o teto para os servidores públicos federais, o subteto Cunha, pelo atendimento ao meu pedido de incluir no
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painel eletrônico do plenário, em destaque, a identifi
cação do Parlamentar que estiver ocupando a tribuna
como orador, com nome, partido e Unidade da Fede
ração.

Outra ação de bastante relevância para nós,
Parlamentares, foi o atendimento da nossa sugestão
de confeccionarem placas identificativas e colocarem
nas portas dos gabinetes, com os mesmos detalha
mentos acima mencionados, acrescidos da bandeira
do respectivo Estado, para cada Parlamentar.

Tais procedimentos vão facilitar também a iden
tificação do Parlamentar pela sociedade em geral,
que freqüentemente visita esta nobre Casa.

Parabenizo o Presidente e a Mesa. Realmente
as medidas deram mais identidade ao nosso painel.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na condição de Vice-Líder do Partido dos
Trabalhadores, é com muita tristeza que faço este
pronunciamento. Lamentavelmente, a democracia
brasileira acaba de ser apedrejada.

Cada vez mais amadurecida, a democracia bra
sileira tem gravados na memória os tristes tempos de
ditadura, em que os excessos de alguns produziram o
odioso movimento que resultou no golpe de Estado,
com o atropelamento das instituições democráticas. É
lamentável que, pelas mãos da insensatez juvenil, o
símbolo máximo da representação do povo brasileiro
tenha sido depredado e funcionários tenham sido ma
chucados em pleno expediente.

Aproveito a oportunidade para solicitar ao Pre
sidente João Paulo Cunha, que tem agido com so
briedade e serenidade, que use de firmeza para que
a votação dos destaques à proposta de reforma da
Previdência não seja suspensa. Por mais que a ima
gem física desta Casa tenha sido arranhada, os in
teresses de 175 milhões de brasileiros não podem,
por um segundo que seja, ser postergados, no que
diz respeito à busca das soluções de que o povo
brasileiro precisa.

Sr. Presidente, desta tribuna, requeiro às autori
dades constituídas que apurem os acontecimentos
com rigor, porque, muito mais que vidros quebrados,
houve agressão a um símbolo da democracia. O povo
brasileiro jamais quer de volta os tempos de exacer
bação' seja ela de qualquer natureza.

Os fatos ocorridos nesta Casa hoje à tarde, re
sultantes de ânimos exacerbados, têm de ser apura
dos e os autores, punidos - uma democracia forte,
para a qual caminhamos, pune, quando necessário.
Não podemos aceitá-los em nome de qualquer ideo
logia, de esquerda ou de direita. O Poder Legislativo e
os órgãos constituídos da República brasileira têm o
dever de cuidar da democracia, nem que para isso
acorram à Polícia Federal ou à Justiça.

Não vamos permitir que a instância máxima da
democracia do povo brasileiro, sagrada pela história
de lutas de muita gente, seja apedrejada sem que
haja resposta serena e sóbria que coíba atos dessa
natureza, sem que os responsáveis sejam punidos.
As pedras redondas atiradas contra os vidros da de
mocracia rolaram de insensatas mãos juvenis. Jovens
inconscientes do perigo do impacto das pedradas
atingiram servidores da Casa.

Por isso, Sr. Presidente, peço que se apurem ri
gorosamente os· fatos e que se mantenha a votação
dos destaques com firmeza e determinação, porque,
assim como a democracia, as necessidades elemen
tares do povo brasileiro continuam.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, manifesto minha solidarieda
de a V.Exa. por haver reiniciado os trabalhos da ses
são. Verificamos que, em relação ao episódio ocorrido
há pouco, se tratou de ação isolada de um grupo de
pessoas - provavelmente nem são servidores públi
cos.Aproveitaram-se do movimento democrático e le
gítimo para promover a desordem, atingindo os vidros
de um dos salões da Câmara dos Deputados.

Conflitos como esse, muitas vezes, provocam
excesso da própria Segurança, e pessoas acabam fe
ridas. Precisamos ter tranqüilidade para contornar a
situação. como bem assinalou o Deputado Inocêncio
Oliveira, e, de forma alguma, paralisar ou encerrar os
trabalhos da Casa.

A proposta inicial da reforma da Previdência,
elaborada pelo Governo, foi discutida durante muitos
dias e ontem foi aprovado o seu texto principal. Ainda
que haja divergência sobre um ou outro aspecto, não
é por intermédio de ações violentas que avançare
mos nas negociações.
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Repudio tais atitudes, que não contribuem para formas estruturais que a sociedade brasileira exige e
o aprimoramento do sistema democrático. O Poder que fazem parte dos compromissos do Governo Lula.
Legislativo deve permanecer alerta, cumprindo o seu Enfim, são mudanças em todos os setores para que o
papel de legislar e alterar a Constituição, para, com Brasil comece a crescer e haja distribuição de renda.
maiores recursos, dar ao País condições de se de- O Parlamento tem como função dialogar com a socie-
senvolver e buscar a justiça social. dade.

Sr. Presidente, mais uma vez, cumprimento Assim como os demais Deputados, também
V.Exa. pela firmeza na condução dos trabalhos. acredito que o Parlamento brasileiro seja a moradia

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mui- da democracia. Ele sintetiza a responsabilidade dos
to obrigado, Deputado Antonio Carlos Biscaia. Estados, dos mandatos e de todas as camadas socia-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- is. Representa a sociedade brasileira, que, em si mes-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Moroni Torgan. ma, é uma instituição democrática.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi- No entanto, Srs. Parlamentares, a democracia
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- não se completa ou se extingue neste espaço físico,
dos, entendo a frustração do funcionalismo diante da neste plenário, local em que podemos demonstrar
malfadada reforma aprovada ontem por esta Casa. nosso desempenho. Ela também existe nos movi-
No entanto, numa democracia, o embate se dá por mentos, quando se organizam para a luta social.
meio deidéia.s, nunca pelo uso da força. Na condição de. Deputada da base de sustenta-

Temos de saber por que foi usada a força e res- ção do Governo Lula, defendi ontem a reforma da
ponsabilizar quem a usou. Sem dúvida, o Parlamento Previdência. Defendo as mudanças importantes com
é símbolo da democracia, Ninguém admitirá a entrada o objetivo de ampliar a previdênciapública e o seu ca-
à força, principalmente neste recihto. Todos somos ráter. Sou favorável a que 40 milhões de trabalhado-
contra essa atitude. res, homens e mulheres, sejam incluídos na previdên-

Digo isso como membro do PFL, partido de opo- cia social pública deste País.
sição que sempre esteve ao lado do funcionalismo, Quero dizer àqueles que não concordam comi-
que lutou e continuará lutando contra a reforma. Mas go, que têm outra posição - não somente alguns Par-
não o faremos com o uso da força. Aqui não é lugar de lamentares, mas cidadãos que. vieram para cá em
pancadaria, mas de idéias, de argumentos. Enfim, ônibus e em caravanas -,que eu os respeito por se-
este é um espaço democrático. rem parte de movimentos legítimos, que conseguiram

Faço este alerta, então, aos funcionários públi- também afirmar para a sociedade brasileira o viés de-
cos que se encontram do lado de fora do Congresso mocrático fundamental.
Nacional: estarnosaqui para defendê-los. Não quei- Estamos tentando aqui nos referir à tristeza de
ram usar da força para invadir esta Casa e nos intimi- ver que, ao mesmo tempo. em que queremos avançar
dar, pois dessa forma seremOf? obrigados a nos posi- para o diálogo, não estamos conseguindo chegar a
cionarem defasado Parlamento, instituição democrá- um acordo político com esse segmento de posições
tica. Não d:fende.mos o uso indevido da força. Somos distintas das nossaspara confirmar a vocação demo-
a favor da guerra de idéias, de argumentos, de votos. crática deste Pa.rlamento.

A democracia possibilita que, de 2 em 2 anos, Este Parlamento não quer votar de costas para
haja eleições nO País. Vamos guerrear pelo voto. Qu- a sociedade; não quer, ensimesmado, definir o que é
alquer tipo de guerra diferente prestará desserviço à melhor para ela. Foram realizadas audiências públi-
democracia. cas, manifestos e dezenas de reuniões na Comissão

S: necessário, juntamente com todos os Paria-Especial diretamente com as centrais sindicais, com a
mentares, .estaremos aqui prontos para defender o Central Única dos Trabalhadores.
Parlamento. A vocação do Governo do Presidente Lula e dos

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Sem Parlamentares da ba.ncada do PT será sempre de for-
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, ao longo de vá- talecimento das instituições democráticas. Não esta-
rios meses debatemos a reforma da Previdência. Não mos satisfeitos com a Casa cerCáda. Não estamos
podemos,devido aos últimos acontecimentos, parar a satisfeitos com os vidrosquebrados. Queremos dialo-
sessão, muito menos os debates. Ainda temos a res- gar e chegar a um acordo. E nesse acordo devem es-
ponsabilidâde de aprovar as reformas trabalhista, tri- tar incluídos os milhões de trabalhadores que não se
butária, política, agrária e urbana. Mais ainda, as re- encontram aqui.



36962 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Participei de muitas manifestações na Assem- da população. Que vergonhal Esta é a verdadeira ver-
bléia Legislativa gaúcha, quando professora, educa- gonha. E, certamente, cala fundo isso que falo, até
dora e sindicalista. Muito me honra ter participado porque muitos dos que votaram para suprimir, surru-
dessas manifestações. Portanto, entristece-me que piar direitos dos trabalhadores são pessoas que jura-
estejamos, no momento, numa situação limite. Preci- ram em praça pública defender esses mesmos traba-
samos - e V. Exa. está cumprindo o seu papel, como Ihadores.
sempre o faz - dar continuidade à sessão. Nós, Parla- Oh, que tristeza! Oh, que indignação! E agora
mentares, precisamos estabelecer um acordo, um alguns querem criticar a ação daqueles que, frustra-
diálogo para que não fiquemos impotentes frente a dos, partem para a reação. Queriam o quê? Provoca-
uma multidão de justos trabalhadores que aqui estão ram isso. Instigaram isso. Como se diz vulgarmente,
apenas para defender idéias e posições. cutucaram a onça com vara curta. E queriam o quê?

Aqueles que quebraram os vidros talvez não Na verdade, essa provocação, esse ensandecimento
queiram a democracia nem o diálogo, mas apenas ocorreu por alguns que, como hienas, sorriam ao ver
desestabilizaras normas, o avanço político e instituci- o resultado da aprovação, faziam pouco caso daque-
onal que conquistamos com a vitória de um operário, les que suplicavam: "Deputado, pense na hora de vo-
de um trabalhador, de um sindicalista: o Presidente tar. Deputado, isso está prejudicando um direito ad-
Lula. quirido. Deputado, isso não está previsto na regra de

Portanto, tudo à democracia, tudo ao diálogo, transição da Emenda n° 20. Será respeitada agora,
tudo ao debate, para entrarmos num acordo e prosse- Deputado, a integralidade? A paridade? Deputado, e
guirmos nesta votação. Mas precisamos dialogar e a cobrança dos inativos?" Dava-se de ombros, fa-
buscar soluções para o problema. zia-se pouco, fazia-se de conta que não se ouvia,

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB _ SP. como se o reclamo fosse de alguém que não tivesse
direito.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, a toda ação corresponde uma reação. Na verdade, provocamos a reação daqueles

que esperavam mais dignidade deste Parlamento,
As ações começaram na semana passada, quando, menos interesse, mais ação e menos negociata. O
nesta Casa, a Tropa de Choque da Polícia Militar do jornal divulgará, a partir de amanhã, os acordos feitos
Distrito Federal caminhou pelos corredores, entre os à sorrelfa para poder aprovar esta ou aquela emenda
Anexos 11 e 111. Ela prendeu um sindicalista e o deteve aglutinativa. Ontem, o SIAFI esteve fora do ar. E ainda
nos porões do Anexo I. acham que não haveria reação, que tudo seria fe~o

Na votação de ontem, acompanhamos, no mo- pacificamente. Provocaram, mentiram, enganaram.
mento anterior, negociatas para que pudesse ser Agora terão a resposta, e não adianta reclamar.
aprovada a reforma da Previdência. OSR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem

Disseram que iriam liberar 100 senhas e que po- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
deríamos contar o número de pessoas nas galerias. A putados, infelizmente não pude estar presente na
porta de entrada tradicional da Casa, no Anexo 11, es- sessão de ontem, em função de missão oficial que
tava trancada com cadeados. Os Deputados que vi- cumpria, na condição de Vice-Presidente da Comis-
nham de táxi para esta Casa tinham seus carros para- são de Direitos Humanos da Câmara Federal, na ci-
dos pelos comandos da polícia e eram exigidos os do- dade de Panambi.
cumentos do motorista, trabalhador, que vinha para Nesse Município, uma jovem de 16 anos foi vio-
cá a fim de trabalhar. lentamente assassinada há mais de 20 dias, e o as-

A votação ocorreu na calada da noite. Quebra- sassino ainda está solto. Fomos até lá prestar nossa
ram-se direitos no plenário. Repito: quebraram-se di- colaboração, em nome do Parlamento brasileiro, e fo-
reitos no plenário, que se inserem nas chamadas mos surpreendidos pela forma como o Governo atro-
cláusulas pétreas da Constituição. Roubaram sonhos pelou a votação da reforma previdenciária.
e expectativas de vários trabalhadores que não pude- Assim, Sr. Presidente, encaminhamos à Mesa
ram ficar aqui para acompanhar o que acontecia. declaração de voto com a justificativa de nossa au-

Que ironia! Quase todos os que deixaram sua sência, mas dizendo claramente que somos contra a
digital indelevelmente marcada nas campanhas cor- aprovação do projeto. Se aqui estivéssemos, votaría-
rem atrás do povo para serem ouvidos. O que aconte- mos contra. Só não comparecemos à votação porque
ceu na Casa ontem? Fugia-se do povo, escondia-se é impossível um corpo estar em 2 lugares ao mesmo
do povo, homiziava-se no plenário, para se esconder tempo.



DECLARAÇÃO DE VOTO E
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

DECLARAÇÃO DE VOTO À PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 40/2003

(Deputado Pompéo de Mattos)

Senhor Presidente:
Informo que ontem, dia 5, estive ausente desta

Casa, cumprindo designação da Comissão de Direi
tos Humanos, no Município de Panambi - RS, reunido
com autoridades locais para colher informações e
elaborar relatório sobre as investigações acerca do
brutal assassinato de uma jovem menor, sobre o qual
paira muitas dúvidas e suspeitas sobre a violação de
direitos.

À noite, estive no Municfpio de Ijuí RS, na Uni
versidade Unijuí, participando de debate sobre a libe
ração do plantio ecomércio de produtos transgênicos.
Ambos compromissos enquadram-se como Missão
Oficial.

Cabe salientar que os compromissos acima fo
ram agendados com antecedência e que não existia a
expectativa de votação da PEC 40. É público que a
decisão de votar, ontem, foi uma manobra do Gover
no, de última hora, para antecipar a Marcha dos Servi
dores, nesta quarta-feira, em Brasília.

Sobre a matéria em questão, quero manifestar
minha posição contrária à Proposta de Emenda à
Constituição nO 40/2003 pelos motivos que exponho a
seguir:

Não questiono as necessidades do Governo Fe
deral, que sabidamente luta com as dificuldades de
caixa e os compromissos assumidos com o FMI. No
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Solicito que a declaração de voto que encami- tem um jeito. Temos de dar tempo ao tempo. O que
nhamos ontem à Mesa e o documento que recebe- não se pode é atropelar o tempo, como fez o Governo.
mos do SINDAF, da AFISVEC, da AFOCEFE e do As coisas poderiam ter sido feitas com equilíbrio, e
SINTAF, que denuncia a criação de milhares de sub- ainda dá para fazer uma boa reforma.
tetos neste País, quando o certo seria haver um teto e Esperoque possamos, por meio dos destaques,
um subteto, sejam registrados nos Anais da Casa. recuperar uma boa parte do que foi aprovado, equivo-

Ao mesmo tempo, permito-me tecer considera- cadamente, na madrugada de ontem. Tenho essa es-
ções sobre o projeto da reforma da Previdência, que perança. Vou fazer a minha parte. O voto que me cabe
não é o projeto do Lula em quem votei, em 1989, con- é no sentido de tentar fazer a correção. Espero que o
tra o Collor, do Lula em quem votei em 1998, quando Governo, o PT, as suas Lideranças, a base aliada - e
Brizola concorreu como Vice-Presidente, ou do Lula não sou contra o Governo; ao contrário, ajudei a cons-
em quem vote.i.no 2° turno, em 2002. Aliás, acho que, tituí-lo - estejam juntos para, quem. sabe, corrigir,
no final do debate com o Sr. José Serra, na Rede Glo- aperfeiçoar e melhorar esse projeto, porque pior não
bo, na perspectiva da yitória, na ânsia de ganhar a poderia ficar.
eleição, com o entusiasmo das pesquisas, S.Exa. pe- Sr. Presidente, peço que este meu discurso seja
gou a primeira pasta que .estava na mesa e veio para divulgado nos órgãos competentes desta Casa.
Brasília com a pasta de José Serra, porque esse pro- Muito obrigado.
jeto édo Governo anterior.

Quero deixar bem claro o meu posicionamento.
Sou, sim, adepto da democracia, primo pelo seu cum
prim~ntoe a defendo. Sou um democrata do Partido
Democrático Trabalhista.

Sr. Presidente, quem semeia vento colhe tem
pestage. Tenho visto manifestações do próprioPT. No
meu Estado, são expertos em fazer ocupação, inva
sãode todaordem.lsso pode. Agora, em Brasília, não
pode. Ensinaram-nos o caminho; agora não dá mais.

Ouvi aDeputadaMariado Rosário se queixan
do, se JamentaneJ()..Na verdade,. há 4 ou. 5 anos,
S.Exa. ocupou o plená~io do Parlamento gaúcho e fe
chou. a s~ssão. Aí podia. Hoje, o servidor não pode
mais s()licit;ar que () deixem entrar na. Casa do povo.
Não se trata dei~vadir()plenário, mas de entrar na
Casa eJopovo.QUElfO que o servidor e todos os cida
dãos tenham fcessoél()Parlame~to.Não quero que
invada~o plenári().Nã() quero que o ocupem. Não
queroqueterrryin~m q()IT\a sessão, porque aí estare
mos ferindo a.de~()cra()ia. Mas quero que o servidor
tenhaaces~o a esta C~S€l.Isto é democracia. O servi
dor, o trabalhador, o operário, o empresário, o empre
gado, ode~empregado,os que têm terra, os sem-ter
ra' todo~ têmdireit().Eassim tem de ser. Não temos
de nos esconderparadecidir. Não temos de ficar en
tre 4 pareqes, .enclausurados madrl.lgada a dentro,
para d.ecidir. OParlamento e a democracia não preci
sam disso.Portanto,deféndoessa posição. Aprendi
isso com o PT. Nós a dElfendíamosjunto com o PT, e
eu continuo a defendê.;la.

Sr. Présidentê, sei que as reformas precisam ser
feitas. Não!)oueu quemvai fechar osolhos para a so
ciedade, não ~oueuquem vai fechar os vidros. Sei
que as reformas são necesSárias. Agora, para tudo
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entanto, é impensável que o Congresso Nacional
aprove esta reforma de maneira tão açodada, como
se a rapidez fosse mais importante que a correção
das medidas a serem aprovadas.

A postura do Governo é assombrosa. Além de
defender um modelo de reforma idêntico ao de FHC,
o Governo utiliza os mesmos métodos. Usa o mesmo
discurso, procura convencer a opinião pública que o
funcionalismo público é o principal responsável pelo
déficit da Previdência e taxa os críticos da reforma de
rebeldes e radicais. Nesse particular, foi lamentável
ver os principais nomes do Governo demonizarem
qualquer encontro entre líderes partidários que se
proponha a discutir questões como a contribuição dos
inativos ou a necessidade de uma análise transparen
te das contas da Previdência.

É difícil crer que o atual Governo vá levar a cabo
a tática do terrorismo, defendida por alguns de seus lí
deres, promovendo expulsões, expurgos e rompimen
tos, com todos que ousam questionar as mudanças
na Previdência.

Nós do PDT não somos inimigos das reformas,
mas exerceremos a qualquer custo nosso direito e,
principalmente, exerceremos nosso dever, de denun
ciar o desmonte da previdência pública e a privatiza
ção do sistema.

É natural que o Governo procure a estabilidade
do País e o PDT o apóia nisso. Mas não podemos es
quecer que a estabilidade só é possível quando se
traduz na capacidade dos governos de se "ajustar às
mudanças". Ou seja: de adaptar suas ações adminis
trativas e políticas às demandas da maioria da socie
dade, representadas pelo Parlamento, e, portanto,
também pelos críticos do texto atual da reforma, com
assento no Congresso Nacional. Visando contribuir
com este processo apresentei diversas mudanças na
PEC 40, sugestões rejeitadas pelo Relator, que limi
tou-se a apresentar um texto chancelado pelos "Se
nhores" do Governo Federal.

Voto

Estas são as minhas impressões, e, diante do
exposto, não poderia ser outra a minha posição, se
não de manifestar minha posição contrária ao Relató
rio do Deputado José Pimentel e à PEC 40.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2003. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada PDT.

Senhor Parlamentar:
A proposta de Reforma da Previdência em tra

mitação no Congresso Nacional contém uma série de

equívocos e distorções inaceitáveis, violentando os
servidores e o serviço público, trazendo imediato es
facelamento da atividade estatal e a desorganização
das carreiras exclusivas de Estado. A proposta atinge
a integralidade, a paridade, o valor das pensões e não
propõe nenhuma regra de transição para os atuais
servidores. Pior ainda, não respeita a regra de transi
ção acordada em 1998, durante a última modificação
no regime previdenciário.

Em razão dessa situação, as entidades signatá
rias desse documento solicitam a Vossa Excelência
que apóie os movimentos sociais na luta pela preser
vação do serviço público e que interceda igualmente
junto à bancada federal do seu partido e ao governa
dor do Estado, no sentido de que as propostas sejam
alteradas.

O atual projeto não prevê instrumentos que ga
rantam a paridade e a integralidade para os servido
res. O texto contém ainda uma imprudente atleração,
consagrando a criação de vários subtetos salariais di
ferentes conforme o Poder (Legislativo, Executivo e
Judiciário) e a esfera de governo (federal, estadual ou
municipal), quando este teto, como limite ético de re
cebimentos, deveria ser um só para todos observan
do-se o mesmo critério.

Senhor Parlamentar, essas graves distorções
não podem se consolidar. É necessário que Vossa
Excelência intervenha junto aos seus colegas parla
mentares e se posicione publicamente contra esta re
forma.

Contamos com seu inestimável apoio, no senti
do de corrigir tais injustiças e de preservar o Estado
como o principal responsável pelo bem-comum dos
cidadãos.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, é natural do processo democrático a parti
cipação da sociedade, gerando, com isso, pressão,
confronto e até conflitos, em certas situações de de
sespero.

Esta Casa promoveu e praticou, ontem, um de
bate democrático. Diferentemente do que disse o De
putado Pompeo de Mattos, o projeto do Presidente
Lula não é de S.Exa., mas do Congresso Nacional,
aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto que
veio do Executivo foi alterado e aprovado em outras
bases. 1i1lvez o Deputado tenha dito isso porque está
muito acostumado ao estilo caudilhesco de alguns
que conduzem a sua política, a sua cabeça e os seus
gestos. Não é o nosso caso. Temos no Presidente um
grande companheiro, mas S.Exa. não é nosso pai
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nem nosso coronel; é um companheiro político com Estou tranqüilo em relação ao que está ocorren-
quem dialogamos - e até divergimos, em certas situa- do. Sei que vamos avançar no debate - destaques e
ções. Este é um jeito diferente de fazer política. Ele in- emendas serão apreciados -, na luta que será trava-
comoda alguns companheiros que lidam muito com o da no Senado para que se estabeleça a caixa de res-
estilo de política com viés autoritário e atrasado, que sonância da sociedade, que ecoa os legítimos inte-
concebem a política como obra de alguns poucos. resses de todos os lados.

Queremos construir uma sociedade democráti- O que não podemos aceitar é a submissão des-
ca. Queremos estabelecer as possibilidades do confli- ta Casa, a ponto de impedir o seu funcionamento.
to e do contrato social, a partir da pressão. Esta Casa Esse fato iniciaria um processo de violência contra
é pressionada por lobbies de empresários, de sindi- um dos pilares da democracia. Quem fecha o Parla-
calistas e de trabalhadores, que aqui vêm fazer valer mento é a ditadura. E mesmo ela, nos seus instantes
os seus interesses. Ela está aberta à pressão. Isso é mais violentos, não conseguiu sangrar completamen-
natural e típico da sociedade democrática. Queremos te o Congresso brasileiro.
avançar constantemente na construção de um país Por isso, devemos ter a plena precaução da cal-
mais justo, mais humano e mais democrático. ma e da tranqüilidade para compreender este mo-

Portanto, não vejo com preocupação esse de- mento de justa pressão que os servidores exercem,
sespero que toma conta de alguns Deputados, mani- que tem de ser fundamentada nos elementos da de-
festado em seus pronunciamentos. Inclusive, validam mocracia e da boa convivência, do diálogo com todas
atitudes agressivas isoladas, que não refletem o com- as pa.rtes.
portamento da maioria dos servidores públicos. Mui- Há Parlamentares comprometidos com as vári-
tas delas são de efementos que querem promover o as visões e os diversos rumos do debate que estamos
confronto localizado para introduzir outros métodos travando. Então, que seja feito dessa forma, dentro da
de diálogo. tranqüilidade e do respeito ao exercício do nosso

Não será batendo, espancando e agredindo que mandato e da ampla garantia da participação popular,
construiremos o processo de negociação. Quem utili- no justo pleito que fazem.
za esse estilo, quando tiver poder, vai fazer como Afirmamos que o nosso compromisso é com a
ocorreu no passado: torturar, matar, exilar. Esse pro- democracia e que refutamos todas as tentativas de
cedimento é típico de postura autoritária e violenta. nos impor essa. situação de repressão, de violência,
Não é o que queremos para uma sociedade democrá- de truculência. Não é por esse caminho que vamos
tica, que não é a da paz de cemitério, mas a de confli- resolver os nossosproblernas. Muito pelo contrário, é
to, de disputa, de choque de interesse. E tivemos exa- pelo diálogo, pela negociação, pelo respeito, com os
tamente essa atitude, ontem, na Casa. quais estamos acostumados. Temos de continuar

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho natural a desse jeito.
vinda dos servidores públicos para protestar ebuscar Muito obrigado, Sr. Presidente.
os seus direitos. SÓ que a sociedade brasileira é muito O SR. FRANCISCO. DORNELLES (PP - RJ.
mais complexa e ampla do que os interesses de al- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
guns segmentos. Obviamente, temos de respeitar a Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Nacional está
visão e alutacorporativa, que faz parte desse proces- examinando o projeto de reforma da Previdência, que
so de ocupação do Estado, para que ele tenha o rumo todos consideram importante, dentro de um contexto
que cada setor quer lhe dar. Mas temos obrigação de de maior disciplinadas contas públicas.
zelar pela Constituição, pela democracia, pelorespei- Existem, entretanto, alguns artigos, alguns pon-
to às instituições, enquanto acreditarmos nelas. Qu- tos incluídos no parecer da emenda da Previdência
ando não mais acreditarmos, vamos usar outros for- que constituem grande violência em relação a diver-
mas de fazerpolítica. sos setores da vida nacional.

Na minha compreensão, temos de fazer valer o O primeiro deles é o que se refere ao teto do Po-
Estado Democrático de Direito, a expressão das insti- der Judiciário. Um teto inferior a 90% para juizes esta-
tuições e a manifestação dos cidadãos e cidadãs que duais fará com que desembargadores estaduais re-
querem um país mais justo e que progrida socialmen- cebam menos que juizes federais, com poucos anos
te no conjunto de interesses humanos de quem so- de serviço.
nha, tem esperança e está aqui para construir essa Os juizes estaduais ameaçaram entrar em gre-
trajetória. ve. Graças à mediação do Presidente do Supremo Tri-
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bunal Federal, Ministro Maurício Correia, que obteve, Discutimos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
na. realidade, promessa de lideranças do Governo e dos, o que faltava para o País retomar o rumo certo-
do Congresso de que o teto seria fixado em 90% do o do desenvolvimento e geração de emprego e renda.
subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, a Hoje, estarrecidos, e sem que tenha havido repercus-
greve foi suspensa. Qual não foi a surpresa de todos são de maior monta na imprensa, tomamos conheci-
nós ao tomarmos conhecimento de que o teto fixado mento da dimensão dos ganhos dos bancos no País.
pela emenda aglutinativa foi de apenas 85%, o que Divulgam os jornais de hoje que, no primeiro se-
implicará, na realidade, redução dos subsídios de de- mestre deste ano, o lucro líquido do Banco Itaú che-
sembargadores estaduais. gou a 1 bilhão e 400 milhões de reais; o do

Outro ponto que desejo analisar é a absurda re- BRADESCO, a 1 bilhão e 27 milhões de reais, e o do
dução das pensões para 50% dos proventos do servi- Santander, a 1 bilhão e 67 milhões de reais. Ou seja,
dor falecido. O servidor público não faz, durante sua com o lucro auferido por esses 3 bancos em apenas 6
vida, grandes economias, não possui poupança ou meses, construiríamos 450 mil moradias populares.
pecúlio. O verdadeiro patrimônio que deixa para sua E, enquanto assistimos a esse deplorável, es-
mulher e familiares é o provento da aposentadoria. candaloso e irresponsável lucro dos bancos naciona-
Imaginem, Srs. Deputados, a situação do servidor is e internacionais que operam no Brasil, esta Casa
com 70, 80 e até 90 anos de idade, sem possibilidade tira recursos de aposentados e velhinhas! Daqui a
de deixar qualquer herança para sua mulher, ao ser pouco, na reforma tributária, vamos tirar dos empre-
colhido, na calada da noite, por um dispositivo consti- sários brasileiros, mas os bancos continuarão na
tucional que reduz em 50% o valor da pensão a que mesma situação, praticando gananciosa e indecente

usura.
terão direito sua mulher e sua família. Esse dispositivo
é agressivo, é desumano, é violento, é brutal. Se essa fosse uma herança maldita do Governo

Outro ponto que desejo examinar é aquele que anterior, eu até compreenderia que o Governo Lula,
trata da taxação dos inativos. Digo com a maior fran- que veio das camadas mais pobres da população bra-

sileira, nada fizesse a respeito. Mas, Sr. Presidente,
queza que não teria objeção de votar a taxação para em 6 meses de Governo Lula, o BRADESCO teve lu-
inativos que se aposentaram com 40 ou 50 anos de cro 42,2% superior ao registrado nos 6 primeiros me-
idade. Mas não concordo com a taxação de inativos ses do Governo Fernando Henrique.
que trabalharam 30 ou 40 anos. O coerente seria es- Seis meses é pouco tempo, eu sei, mas um par-
tabelecer que os inativos com mais de 65 anos de ida- tido que se diz defensor dos trabalhadores e propõe
de não teriam sua aposentadoria tributada. uma reforma da Previdência que prejudica aposenta-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pelos dos e pensionistas não pode aceitar esse lucro inde-
motivos expostos, convoco todos os Parlamentares a cente, que constrange o povo brasileiro. Não houve
votarem os destaques que fixam em 90% dos subsídi- na História deste País um governo que transferisse
os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal o teto tanta renda dos que trabalham e produzem para a
dos magistrados estaduais, que eliminam o artigo que banca financeira - nacional e internacional.
reduz para 50% o valor das pensões por morte do Quando o Presidente Lula, que tem compromis-
servidor público e que criam a tributação dos inativos. so com este País, vai começar a colocar o dedo na fe-

Muito obrigado. rida? A ferida não está no salário dos que trabalham e
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem produzem, mas na ganância indecente dos bancos,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- que mandam e desmandam neste País, tanto neste
putados, ontem à noite, na votação da reforma da Governo quanto nos anteriores.
Previdência, assistimos não ao espetáculo tão espe- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
rado pelo povo e prometido pelo Governo Lula, mas, O SR. JOÃO BATISTA (PFL - SP. Pronuncia o
inegavelmente, a uma demonstração de democracia. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Alguns entenderam oportuna e fundamental a reali- putados, a proposta de reforma da Previdência apre-
zação dessa mudança para o País; outros, que esta- sentada pelo Governo exclui os princípios de justiça e
ríamos retirando os poucos recursos de aposentados de inclusão social preconizados pela Constituição de
e velhinhas. O assunto foi muito debatido. A esse res- 1988, limitando-se a conciliar divergências e promo-
peito, minha posição é clara: votei contrariamente à ver reformas que frustram os anseios das classes me-
proposta. nos favorecidas.



DISCURSO DO SR. DEPUTADO
CLAUDIO· CAJADO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO ..DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, vivemos em um país que só dá prioridade
aos problemas de curto prazo. Bastou que o raciona
mento de energia elétrica fosse suspendido em mar
ço de 2002 e que tivéssemos um período de chuvas
razoável, para que fossem esquecidas as dificulda
des experimentadas pelo setor elétrico, as quais, con
vém lembrar, podem nos I.evar noVamente ao contin
genciamento compulsório da demanda.

Para dar umaidéiada magnitude desses proble
mas, basta mencionar que, de acordo com informa
ções da Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, há 44 empreendimentos já licitados e ainda
não concluídos, totaliúmdo cerca de 9.900 mega
watts.

Isso não pode continuar assim. O País é pobre e
não pode tolerar desperdício de recursos e de tempo.
Felizmente, parece que uma solução está a caminho:
o Governo finalmente divulgou, nO dia 21 de julho últi
mo, sua proposta de modelo institUcional do setor elé
trico.

O modelo preconizado, necessário haja vista as
limitações do arranjo em vigor, fundamenta-se nos
seguintes princípios: prevalênCia do conceito de ser
viço público, modicidade tarifária, mitigação de riscos
sistêmicos, uniVersalização do acesso e do uso dos
serviços de eletricidade e transparência.

A recuperação do conceito de serviço público,
há muito reclamada por esta Casa, particularmente
por este Parlamentar, significa qUê as licitações de
aproveitamentos hidrelétricos serão feitas prioritaria
mente na modalidade de concessionária de serviço
público. Hoje, pelo contrário, dá-se prioridade à mo
dalidade de produtor independente, a qual se carac
teriza pela comercialização de energia por conta e ris
co do agente, não podendo o Poder·Executivo, por
força do contrato de concessão, estabelecer tarifa
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Sem mudança de atitude e de mentalidade, não Precisamos encarar os problemas da sociedade
vai acontecer, de fato, reforma alguma, mas apenas a com visão de futuro e apresentar soluções sólidas e
promoção de ajustes, tão-somente com o objetivo de definitivas, que animem e entusiasmem a juventude
sustentar privilégios das classes dominantes da soci- com perspectivas reais de dias melhores.
edade em detrimento das menos favorecidas, que de- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
veriam ser o alvo da reforma. Srs. Deputados.

Os recursos da contribuição previdenciária não O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
devem ser considerados dinheiro publico. A contribui- cedo a palavra ao Deputado Cláudio Cajado.
ção compulsória é uma poupança que o contribuinte
põe nas mãos do Governo, que se constitui fiel depo
sitário, para ser economicamente administrada e ren
der, ao final de período de contribuição, os dividendos
necessários ao pagamento de sua aposentadoria.

Aposentadoria não é favor, .não é benesse, é
usufrutoda economia que o contribuinte previdenciá
rio fez ao longo de 35 anos. Ocorre que as contribui
ções são misturadas a diversos tributos arrecadados
pelas autoridades governamehtais e utilizadas para
outros fins, em vez de serem administradas financei
ramente, para cumprir a finalidade precípua para a
qual se destinam.

Vemos, então, a Previdência Social ao léu das
aventuras de administradores que malversam seus
recursos para atender aos mais diversos objetivos - e
eles ainda vêm á público responsabilizar os aposen
tados pelos rombos no orçamento.

Temos assistido, SL Presidente, Sras. e Srs. De
putados, à ingênua alegação dos meios de comunica
ção de que a arrecadação dos atuais contribuintes é
insuficiente para pagar os aposentados, quando, na
realidade,essa c9~tribuiçãodeveria estar sendo apli
cada~ afim. de .render os dividendos necessários ao
pagamentodas futuras aposentadorias, e não desvia
das para outros objetivos.

Os atuais C()tltribuitltes não são, ressalto, res
ponsáveis pela. aposentadoria dos contribuintes do
passado.

A proposta do Governo, aprovada em primeiro
turno nesta Casa, não tem como foco reformar a Pre
vidência, mas, sim, aliviar os rombos do orçamento.

Se eSSe tipo de reforma que hoje se discute for
aprovado na forma comopropõe o Governo, presen
ciaremos a dilapidação da PrevidênCia e o prenúncio
de sua falência definitiva. Com essa perspectiva, nos
sos filhos, quejá contribuem, não vão poder se apo
sentar e serã,o logrados em seus propósitos.

Prova dessa antevisão, SL Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é o fato de o Governo recolher com
pulsoriamenteacontribuição previdenciária e reco
mendar ao contribuinte uma previdência privada.
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para a energia gerada por esses empreendimentos.
Assim, a mudança proposta significa que o Governo
volta a ter voz ativa na regulamentação da comerciali
zação da energia elétrica, o que, por certo, contribuirá
para a modicidade das tarifas.

Outros fatores que atuarão de forma decisiva no
mesmo sentido são a concorrência nas licitações de
aproveitamentos hidrelétricos e a instituição do Admi
nistrador de Contratos de Energia Elétrica - ACEE
(poo/). Essa nova organização vai propiciar a venda
de energia para as concessionárias de distribuição a
um preço médio resultante da mistura da energia ve
lha, mais barata, com a energia nova, mais cara.

Importante registrar, Sras. e Srs. Deputados,
que essa ferramenta, se bem utilizada, pode contribu
ir efetivamente para a redução de desigualdades regi
onais, uma vez que permitirá que as distribuidoras,
desconsideradas as limitações decorrentes dos con
tratos de compra de energia existentes e do tratado
que criou a Itaipu Binacional, paguem um mesmo pre
ço pela energia elétrica.

Com o objetivo de mitigar os riscos sistêmicos,
o modelo propõe que os geradores sejam remune
rados pela disponibilização das instalações e equi
pamentos de geração, livrando-os do risco hidroló
gico. Também essa medida parece razoável, por
quanto conferirá maior atratividade aos investimen
tos nesse segmento. Naturalmente, o arranjo é be
néfico para os consumidores, na medida em que fa
vorece a oferta de energia.

Igualmente digno de louvor é o tratamento
dado à universalização do acesso e do uso dos ser
viços de eletricidade. Já era tempo de se tratar a
matéria com a franqueza necessária. Eu mesmo já
fiz isso desta tribuna algumas vezes. Afinal, a uni
versalização jamais será alcançada apenas com re
cursos dos consumidores, a maioria deles despro
vida do mínimo para sobreviver, ou com investimen
tos das concessionárias de distribuição de energia
elétrica, que devem ser pautados pela busca pelo
lucro. É preciso definir mecanismo de apoio e asse
gurar os recursos necessários. Aqui está um exem
plo típico de política pública que efetivamente con
tribui para a redução da exclusão social.

Por fim, Sr. Presidente, é preciso ressaltar a jus
ta ênfase dada à questão da transparência no plane
jamento da expansão do sistema elétrico e dos proce
dimentos licitatórios dos potenciais hidráulicos.

Sras. e Srs. Deputados, a iniciativa do Governo,
por intermédio do Ministério de Minas e Energia, é al
vissareira. Mister assinalar, contudo, que é preciso
detalhar a fase de transição até o pleno funcionamen-

to do novo modelo e a maneira como os problemas
mais urgentes do setor elétrico serão resolvidos, tare
fa que, com certeza, não será descuidada pelo Poder
Executivo. Estou também seguro de que a Câmara
dos Deputados, por seu turno, tratará a questão com
a devida prioridade e saberá, ouvida a sociedade,
aperfeiçoar a proposta de novo arranjo institucional
do setor elétrico.

Racionamento, nunca mais!
O SR. EDUARDO GOMES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, entendo a dinâmica de segu
rança implementada pela Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados nestes 2 dias, mas hoje ela chegou às
raias do exagero: os Deputados não podem adentrar
no Salão Verde acompanhados de seu chefe de gabi
nete. Isso também aconteceu com o Procurador-Ge
rai do Estado de Tocantins, Dr. Demóstenes de Abreu,
embora ele estivesse portando a senha de acesso às
galerias.

Chego a pensar, Sr. Presidente Inocêncio Olivei
ra, que tão bem já presidiu esta Casa, que, na impos
sibilidade de prenderem os funcionários públicos que
participam das manifestações contrárias à reforma,
estão prendendo os Deputados.

Portim, para colaborar com a brilhante interven
ção do Deputado Claudio Cajado, quero dizer que o
Governo está comprando todos esses quilos de bom
bons Sonho de Valsa para doar aos líderes das cen
trais sindicais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Casara.
O SR. CASARA (PSDB - RO. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ontem, votei contra a Proposta de Emenda
Constitucional nO 40, de 2003. Enviada a esta Casa
com a pretensão de promover uma reforma na Previ
dência Social, a proposta em referência nada mais é
do que um conjunto de normas que tem como princi
pal alvo o servidor publico brasileiro.

Na verdade, a PEC n° 40 fere o que estabelece
a Constituição Federal, desrespeita atos jurídicos
perfeitos e viola direitos tão arduamente conquista
dos ao longo de toda uma sacrificante e abnegada
vida funcional. Quando esperava ter uma vida tranqüi
la, com o sentimento do dever cumprido, o servidor
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público está vendo seus direitos serem ignorados,
com a promoção de verdadeiro confisco em sua apo
sentadoria, o que espalha clima de insegurança jurí
dica nas suas relações com o Estado.

A reforma proposta pelo Governo não tem ne
nhum caráter social, visto que consiste apenas em
um ajuste fiscal, atendendo a interesses escusos,
com imposições para gerar superávit e promover a
transferência de recursos dos servidores e do Estado
para o mercado financeiro por meio de fundos de pen
são. Além de inconstitucional, trata-se de ato injusto e
desrespeitoso para com uma classe de trabalhadores
que legou ao Brasil grande folha de serviço - os apo
sentados.

O que se pretende, na realidade, é um verdadei
ro desmonte do que ainda resta do Estado brasileiro,
atingindo de maneira mesquinha e maquiavélica a
sustentabilidade que lhe é garantida pelo servidor pu
blico. A quebra das regras contratuais, que estão sen
do alteradas unilateralmente, provoca completa inse
gurança jurídica, pois ficá sempre indefinido quando o
servidor alcançará as condições necessária para se
aposentar. Ao ingressar no serviço publico o servidor
aceita as regras estabelecidas e projeta sua vida. Qu
ebra de regra em meio ao jogo significa instabilidade
da ordem jurídica e configura atitude injusta e cruel
para com o servidor. Por isso devemos manter a regra
de transiç~o prevista na Emenda Constitucional na
20, que exige a idade míhima de 48 anos para a mu
lher e de 53 anos para o homem, para quem já era
servidor antes de sua promulgação.

A PEC na 40 não estabelece regras de transi
ção, retroagindo para prejudicar os servidores, e tratá
da mesma forma servidores com idades diferentes e
diferentes tempos de serviço. Quemtem 53 anos de
idade e 35 anos de contribuição deve ser reg ido pelas
mesmasregrás de quem, por exemplo, tem 45 anos e
ingressou há apenas dois anos no serviço publico.
Quem tem 53 anos de idade e 35 anos de serviço e
resolve se aposentar, terá uma redução - ou, melhor,
um confisco -.de 35% novalor de sua aposentadoria,
dependendo da forma de cálculo, o que poderá vir
também arépresentar um aumento no dito confisco. É
confisco em cimadé confisco, o que caracteriza injus
tiça e desrespeito com o servidor publico. Não pode
mos permitir esse absurdo.

A redução das pensões de viúvas e órfãos em
até 70%, mesmo após os abatimentos já sofridos
quando do ci:!lculo da aposentadoria, é outro absurdo
inominável. Aproposta não faz nenhuma distinção de
idade,condiç~odesaúdeou de qualquer outra desti
nação dos recursos da pensão, a exemplo de para a

educação ou para o sustento de parentes desempre
gados. Configura confisco inaceitável.

A contribuição dos inativos é outro item da refor
ma que fere vários outros princípios constitucionais,
como o do direito adquirido, da limitação do poder de
tributar do Estado, da isonomia, da irredutibilidade
dos vencimentos e do ato jurídico perfeito.

O Governo também quebra a regra da pari
dade entre ativos e aposentados, mais uma vez
não respeitando o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido. Não estabelece a PEC nO 40, de 2003,
critério de reajuste para o cálculo do benefício da
aposentadoria, deixando a tarefa para a lei ordiná
ria - que pode ser modificada a qualquer momen
to. O servidor, então, estará sujeito às circunstân
cias de momentos, sem regras claras de como
será a recomposição do seu beneficio.

Por isso votei contra essa reforma que consolida
privilégios, favorece. corporações· e castiga a grande
maioria dos funcionários públicos do País. Uma refor
ma tem que visar ao bem comum da sociedade, ao
fortalecimento do Estado e à garantia pétrea de que a
Constituição será mantida.

Voto "não" à reforma, mas digo "sim" à democra-
cia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é indispensável que passemos à so
ciedade uma imagem boa. Todos os cidadãos e cida
dãs devem se preocupar com a sua imagem e procu
rar causar boa impressão aos outros.

Se as notícias sobre determinadas pessoas, ci
dades, Estados e países mostram apenas o seu lado
negativo, como violência, guerra, corrupção, cruelda
de, calamidade, é lógico que registramos tão-somen
te esse lado ruim e perverso. Quando se fala no Ira
que ou na Libéria, por exemplo, vem-nos à mente a
imagem de sofrimento e guerras.

Faço esta introdução para dizer que é funda
mentai para o homem público - seja ele Prefeito, Go
vernador de Estado ou Presidente da República - fa
zer o marketing positivo da sua cidade, Estado ou
país. É preciso vender a boa imagem do lugar, suas
potencialidades, riquezas naturais, prosperidade,
boas escolas, pontos turísticos e valores culturais.

Bem têm feito os Estados de Goiás e de Tocan
tins - aliás, pegou muito bem a m€lnsagem que este
Estado tem divulgado, "O que a gente tem, a gente
mostra", e, com certeza, o resultado lhe será muito
positivo. Tocantins, considerado um dos Estados bra-
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sileiros que mais crescem, segue uma trilha muito in- te, Sras. e Srs. Deputados, dirijo-me hoje ao Plenário
teressante. desta Casa para chamar a atenção de todos para gra-

É o que proclamo ao Estado que represento - ve erro que está sendo cometido na proposta de refor-
Rondônia, o Estado das oportunidades. É necessário ma da Previdência ora em tramitação na Câmara dos
que o Governador promova o marketing positivo de Deputados.
Rondônia, para divulgar o seu lado próspero, suas Trata-se do subteto do Poder Judiciário nos
imensas riquezas naturais, seu zoneamento agroeco- Estados e no Distrito Federal, parte integrante do tex-
lógico e econômico, sua rica pecuária, seus rios e to da emenda substitutiva à PEC n° 40, de 2003, apro-
parques, os pontos turísticos e sua abundância de vada na madrugada de hoje, nesta Casa.
energia elétrica. A proposta original do Governo propunha que

Não quero o meu Estado taxado pela imprensa esse subteto fosse fixado em 75% do subsídio de Mi-
como um dos mais violentos do Brasil ou como corre- nistro do Supremo Tribunal Federal, valor totalmente
dor do tráfico de drogas, tampouco desejo vê-lo con- absurdo para aqueles que já contam hoje com o teto
siderado irresponsavelmente devastado pelas quei- de 95% do subsídio mensal de Ministro dos Tribunais
madas e derrubadas, mas, sim, como um pujante Superiores, os quais, por sua vez, têm seu subsídio fi-
Estado em que a agricultura familiar e a reforma agrá- xado em 95% do subsídio mensal dos Ministros do
ria deram certo. Constitui, porém, prioridade zero Supremo.
essa ação de governo - a venda de uma imagem po- Por essa razão, Sras. e Srs. Deputados, os ma-
sitiva e a busca de novo rumo para todos. gistrados têm defendido um subteto para os Estados

O Governador é a maior autoridade local, e não e o Distrito Federal de 90,25% do subsídio de Ministro
lhe é recomendável, por sua própria e particular opi- do Supremo Tribunal Federal, o que corresponde a
nião, disseminar o lado negativo de um Estado inteiro, 95% de 95% do teto do Poder Judiciário, conforme
ficar a pedir intervenção federal, brigar com médicos reza o art. 93, inciso VI, da Constituição Federal.
e com os demais Poderes constituídos, esbravejar Nesse dispositivo, a Carta Magna dispõe que os
respostas para os todos os seus opositores, gastar subsídios dos demais magistrados, que não os Minis-
energia desnecessária e fora do foco do seu trabalho. tros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Su-
Melhor seria se trabalhasse com o objetivo de tirar periores, deverão ser fixados em lei e escalonados,
essa campânula que nos fecha e atordoa e propuses- em nível federal e estadual, conforme as respectivas
se um novo paradigma para o Estado, uma nova or- categorias da estrutura judiciária nacional, não po-
dem, uma nova proposta, um novo caminho. dendo a diferença entre uma e outra ser superior a

Já passou a fase da aventura, do eldorado, da 10% e nem inferior a 5%, observado sempre o teto
colonização desenfreada. Vivemos outro momento definido no seu art. 37, inciso XI.
histórico, no qual o Estado deve se enquadrar. A ju- Ora, Sr. Presidente, se a Constituição já prevê
ventude, que é a maioria da nossa população, clama que deve haver um escalonamento nas categorias da
por oportunidades de trabalho, e é possível encontrar magistratura, inclusive estabelecendo percentuais má-
solução local para a ocupação dessa mão-de-obra. ximos e mínimos de diferença a serem observados

O Governador deve ter uma visão de estadista, entre os diversos níveis, é de se esperar que haja es-
uma visão grandiosa, acima da mesquinhez de al- paço para tal divisão. Isso, porém, não ocorrerá com o
guém que pensa curto, que abomina a comunhão e a achatamento que, conforme se prevê, virá a ocorrer
cooperação, preferindo o isolamento. Afinal, o povo com a redução do teto, aprovado por este Plenário em
precisa de líder. Sente necessidade dele. valor correspondente a 85,5% do valor do subsídio

Faço a minha parte e conclamo todos os envol- mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
vidos na política de Rondônia a pregar o lado bom do Devemos nos lembrar da importância de se
nosso Estado, o seu lado positivo. manter a hierarquia remuneratória, que deve ser cor-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. respondente à responsabilidade e às necessidades
O SR. ROBÉRIO NUNES - Sr. Presidente, peço de formação e experiência para o exercício de cada

a palavra pela ordem. cargo, emprego ou função. O subteto aprovado, no
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem entanto, subverte essa hierarquia, a ponto de um juiz

V.Exa. a palavra. federal de 1a instância ter a possibilidade de ganhar,
O SR. ROBÉRJO NUNES (PFL - BA. Pela or- já de início, mais do que um desembargador dos Tri-

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- bunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
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independentemente do tempo de serviço que este te- Em 1999, criamos a.nova fórmula de cálculo dos be-
nha dedicado ao Judiciário. nefícios da previdência privada, dando nossa contri-

E não só pela necessidade de preservação da buição.
hierarquia dos subsídios no Poder Judiciário, mas Evoluímos, sim. A proposta foi aprovada ontem
principalmente pelo dever de obediência ao texto com o voto da maioria dos Deputados do PMDB - dos
constitucional vigente, qualquer subteto inferior a 68 Deputados do partido, 45 votaram a favor - , o que
90,25% do teto federal deve ser rejeitado por esta mostra grande coerência.
Casa, antes que venha. a ser considerado ilegítimo Com isso, Sr. Presidente, quero chamar a aten-
pelo próprio SLipremo Tribunal Federal. ção de todos para o fato de incoerente é a postura da-

Sim, Sras. e Srs. Deputados, o subteto aprovado queles que, nos últimos anos, apenas contribuíram
no plenário da Câmara dos Deputados corre o risco para dificultar a aprovação das reformas nesta Casa.
de, impetrada uma ação direta de inconstitucionalida-
de, vir a ser considerado inconstitucional, o que fará Ao longo dos anos, estivemos cerceados, sem
com que a reforma fique sem qualquer subteto defini- poder evoluir nas reformas estruturantes do nosso
do para o Judiciário Estadual. País, especialmente no que diz respeito à reforma da

D - b I P I Previdência.evemos, entao, no ~es coegas ar amenta-
res, pens~rGomo administradores públicos e, dessa Ontem, Sr. Presidente, foi um dia em que a Câ-
forma, avaliar o custo e o.benefício da atitude que es- mara dos Deputados, mesmo com as manifestações
tamosparatomar, a fim de que possamos agirem prol que ocorreram interna e externamente, muito evoluiu
desta Nação. no caminho rumo à consolidação do processo demo-

Pensemos grande, Sras..e Srs. Deputados e crático.
ilustres membros da Mesa. Nã.o restrinjamos nossa A despeito de tudo aquilo que tem se comenta-
visão ao aqui e agora ou à solução rápida e simples do sobre a reforma da Previdência, eVoluímos numa
do "sim"ou "não". As repercussões de nossa atitude, séria de aspectos que, de certa forma, irão beneficiar
neste instante crucial, afetará a Administração Públi.- a maioria dos servidores públicos, os menos assisti-
ca brasileira por muito temPo, e a História nos cobrará dos, aqueles com salários bem mais achatados do
os nefastos efeitos que dela resultarão. que o pequeno percentual- cerca de 4% a 5% da ca-

Dev~mos t~mbém nos lembrar de que estamos tegoria- que será atingido com essa reforma.
engessan?o aAdministraçãoPública a tal ponto que Portanto, Sr. Presidente, deixo registrada a posi-
não haveráespaçopara crescimento, para promoção ção coerente do Partido do Movimento Democrático
e motivação do desempenho,especiatmente quando Brasileiro na votação de ontem.
o Governoyoncede a seus colab()radores reajuste de
apenas. 1%, após qual)e uma década sem qualquer Muito obrigado.
tipo de at~alizaçãosalarial. O SR. JOÃO CORREIA -Sr. Presidente, peço a

Pbrt()do$essf3s motivos éque conctamo a Casa palavra pela ordem.
a votél,r i;1melefesa dosE[rviço públicobrasileiro, a pre- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
servar ol?aluarte da democracia e grande patrimônio V E I
destani::lção,ono~soPoder Judiciário. . x~a~.a1~~b CORREIA (PMDB _ AC. Pela or-

Muit9 obrigado atopos pela atenção. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
<:> S~.JORGI? ALaE:RTO - Sr. Presidente, peço ria de registrar a presença, em Brasília, de uma comi-

a palavr~ pela9rd~m. tivaque veio do longínquo Estado do Acre. Infeliz-
O 8ft PRESlbENTE(lnocêncio Oliveira) - Tem mente, ela não pôde se postar próximo ao Congresso

V.Exa. apalavra. : Nacional.
OSR.JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or-

dem.êsrn rf3vi~odoorador) - Sr. Presidente, a exem- Quero dizer, emmeu nome e em nome da ala in-
pio dos <J~rnél,isDeput<'ldos que se manifestmam a res- dependente do PMDB, que consegui dormir de ontem
peito qa l3~~~odedntem~quandoa democracia preva- para hoje.
leceue çhf3g~rnqs~aprovar, em primeiro turno, a pro- Sr. Presidente, nunca vi uma vitória tão retum-
postadE[eml;lI'l?~constitucional que altera o sistema bante e ao mesmo tempo tão melancólica como a da
previden8i~riobrasilein;>,quero registrar que meu parti- base do Governo, na noite de ontem. Retiraram direi-
do, o PtlAD~.'C?rJ1portou-s~de forma coerente. tos de pessoas idosas, privatizaram a previdência pú-

No~9ltirnos .l;lnos, ti\lemos efetiva participação blica, fizeram uma série de perversidades. O debate,
no que c1iz respE1ito. às a.lterações previdenciárias no na verdade, não ocorreu, pois nos foi cerceada a pala-
Brasil. Porinterlllédiodo Presidente Michel Temer, vra. Jamais vi vitória tão grande e melancólica, tão
em 1998, aprovamos a Emenda Constitucional n° 20. triste e envergonhada como essa.
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Estou triste por ter perdido, mas honrado por ter Cortez Pereira de Araújo, mas um Município não pode
votado contra o que foi proposto. Pus minha cabeça ficar tanto tempo sem seu gestor legal. Se este está
no travesseiro e dormi muito bem de ontem para hoje. impedido de administrar, que o Vice-Prefeito assuma

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR - Sr. Presi- os trabalhos. E foi o que ocorreu ontem, em obediên-
dente, peço a palavra pela ordem. cia à sentença proferida por um juiz da região.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Muito obrigada, Sr. Presidente.
VExa. a palavra. O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Sr. Presidente,

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA. peço a palavra pela ordem.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
solicitei este espaço para denunciar fatos que ocor- VExa. a palavra.
rem no Município de Tucano, interior da Bahia, onde o
Ministério Público Estadual entrou com ação pedindo O SR. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS. Pela
o afastamento do Prefeito Arilton Dantas dos Santos. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum-
E a maioria dos desvios ali detectados são de verbas pro meu primeiro mandato nesta Casa. Talvez por
oriundas do Governo Federal. isso, não tenha compreendido, embora tenha havido

A única maneira encontrada pelo Prefeito para discussão sobre a reforma da Previdência e a votação
se defender é o ataque ao Vice-Prefeito, Romeu Nu- da emenda aglutinativa ontem, o motivo para tanto
nes. Alega o Prefeito que o Vice quer destruir o seu aparato e para a constrangedora situação que impe-
mandato, quando já foi comprovado pelo Ministério diu a realização - a fim de não fossem prejudicadas
Público prática de desvio de recursos para outras fi- as carreiras do serviço público e o próprio servidor-
nalidades, inclusive enriquecimento ilícito. de mais profunda apreciação do processo e das mo

dificações a serem feitas no texto original da proposta
Muito obrigado, Sr. Presidente. enviada pelo Executivo.
O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, Todes entendemos necessárias reformas, mupeço a palavra pela ordem.

danças e alterações - algumas já ocorreram, outras ain-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem da virão. No entanto, Sr. Presidente, é preciso dizer a to-

V. Exa. a palavra. dos aqueles que votaram a favor da reforma da Previ-
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela ordem. dência, especialmente os membros da base de susten-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que tação do Governo, que eles poderiam ter tido mais hu-
na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira da próxi- mildade, mais serenidade; poderiam ter vindo ao plená-
ma semana a Igreja do Evangelho Quadrangular do rio e reconhecer que esqueceram o que defendiam an-
Pará, que está completando 30 anos no Estado, vai rea- teriormente e que frustraram a esperança popular. Afi-
lizar sua convenção estadual. Receberemos em Belém nal, não faz mal proceder à autocrítica, não faz mal ter
cerca de mil pastores e pastoras de todos os Municípi- serenidade e humildade para reconhecer que se fez
os. Durante esses 3 dias eles farão o balanço do cresci- algo contrário ao pregado ao longo da vida.
mento da igreja, de seus avanços sociais e evangelísti- E quem é de esquerda deve saber fazer autocríti-
cos. Acredito que o alvo da Igreja Quadrangular do Pará ca ou, pelo menos, reconhecer que se equivocou no
será atingido no ano do seu 30° aniversário, quando ina- passado e que agora está fazendo mudanças muito
uguraremos o milésimo templo. mais profundas do que as daqueles que tentaram per-

Muito obrigado, Sr. Presidente. correr esse caminho num passado não muito distante.
A SRA. SANDRA ROSADO - Sr. Presidente, Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem cedo a palavra ao Deputado Jackson Barreto.

VExa. a palavra. O SR. JACKSON BARRETO {PTB-SE. Pronun-
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Pela cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, é com muita

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, en- indignação que registro a violência perpetrada pela
caminho à Mesa projeto de lei que dispõe sobre a re-
gulamentação do exercício da profissão de apicultor. Polícia Militar do meu Estado em operação deflagra-
A apicultura vem crescendo muito no País e precisa da contra famílias de trabalhadores rurais sem terra,
ser regulamentada. no Município de Nossa Senhora da Glória, no sertão

Aproveito ainda a oportunidade para, de público, de Sergípe.O ocorrido demonstra claramente a for-
registrar meu reconhecimento à Justiça do Rio Gran- mação reacionária e contrária aos movimentos popu-
de do Norte porter afastado ontem o Prefeito de Serra lares do Governo João Alves Filho. Seiscentas e oi-
do Mel, que há mais de 3 meses não comparecia ao tenta famílias foram violentadas com injustificável
Município. Não tenho nada contra o Prefeito José aparato policial. O MST quer terra, pão e trabalho
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para produzir e manter com dignidade as famílias, gipe, bem como documento da Ouvidoria Agrária Regio-
sem violência e sem aparato policial. nal de Sergipe, no qual a Dra. Gilda Diniz denuncia a via-

Ao prestarmos nossa solidariedade ao MST de lência policial perpetrada contra os trabalhadores sem
Sergipe, Sr. Presidente, solicitamos a presença do terra, pede providências à Secretaria Nacional de Direi-
Secretário Nacional dos Direitos Humanos, Nilmário tos Humanos e relata os entendimentos havidos entre a
Miranda, em nosSo Estado, bem como a da Comissão Secretaria de Segurança e a Ouvidoria Agrária, cujos
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, compromissos não foram cumpridos.
para que constatem a violência praticada contra os Muito obrigado, Sr. Presidente.
trabalhadores sem terra de Sergipe.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. sejam regis
trados nos Anais da Casa 2 documentos do MST de Ser-

Aracaju/se, 4 de a-gosco de 2003

Ao
Deput:adO f'ect«r.al .JacksDn a_~

Governa+dio l!!st:-adQ· DUirn.'de <le$1:~uir

.ac.a"",p.;;al"ne~e c:hlltspej_r SE!1W't~~a no sert:A!io

8<:r~ca$ i'brarr: '<::Jérrubadc.s com~.as aer.ce.nc..... da.. f';;>""';H~~ cz'<:ncro 
InaLlSfVe 'afirnentação. Trabalhadores rurais realizam marcha

Trabalhadores· rnrals Se<T1· .... r,.~" ~.. o ....e$t:"';·n-n:>~nt:p ern rnarcna ate o
mUniCÍpio tie Nossa Senl"K>!"a ela Glória.sert:ào ser-g ip.ano. aQÓs a de,:a:l"Ulção
"'01.e pela tnaJ1hãiO do A<:amparnento Eldoraao -<:tos carajás -600 f<lmilHltli>
por deterrrnnaçãó do gove......o do -Est"lOldO. Lá permanecem elTl v'giJia.

A marcha saiu do local onde ~vi:r'o ,.r::a~a..-r:>enr." -às TTTargens ct..
rudovla est:aaual' 202. Que: lí9a Glória a Nos:s:a Senhora de Apa"ecid~_ .....s
('a.....oU... ""c<s",parar.n ~r:T.I_~ ~5t"<;Or-U·.· .

o __~hao ué Choque da- ?otfQi!!O Mihtar cel"X:hu r.a rna41"u92tda de hoje
todas. a .. ent:l""adas de ac.eeoiso aO: acaf"np<:!l1'f1'!:!n"\:n. A. orcem do. governQ do
Estado era -a T'etirada da.. l'....-niíia$i a q ...."'Iqu..,r <:.ü'StC.··••'H·RC· QUE:··a-oôlic.""-a,,,..-
apanas: "..,...... o<:>ra; Par... que -o.. lIie-en toer~ sai"...",,," do-c(OQdiI.

EC: rni'U5: os bal"...:a-cos f,:,rE>r!"l oestruiÓ'O's-: ':o-rTr- ::c-dCls os pertences
::raba/hadores rurars sem terra dentro -'nctusrve aluõteo1::aÇão.

/ /.)

/Ll"L-----

NlST/SE

dos

Secretaria EsXadual- Rua Marechal Floriano Peixoco. "162 GeCúllo Vargas - Arat::aju (SE) - TeVfàX: 79 21"1-5792
rn8t_se@uai.com.br <rnailfo:rnsLse@uo/.com.br->

Sem terra realizam ato de reconstrução
do Acampamento Eldorado dos Carajás

o local, corn 680 t"arnílias de trabalhadores rurais, Foi destruído ontem a mando do
governo do Estado .

Trabaihadores rUraIS sernterra reaHzarn hOJe, õ de agosto" ato de reconst:rução do Acampamento
Eldoraao dos CaraJás, destruido ont:em a mando governo do Estado (PFL). Horário; 15h. O
acampamento, com 680 famílias, EScava localizado as margens da rodovia estadual 175, que liga os
mun'cip,os oe Nossa Senhora da Glória a Nossa Senhora de ApareCIda -os Sem cerra estavam no local
desoe 9 de abnl. O acampamenco será reconstruido as margens da rodovia est:adual que liga Feira
Nova a G;Õna.

A. arderndo governa do E;:stada foi ret,rar as famílias a qualquer custo. O 8atalhão de Choque da
PoHCla Militar cercou na macrrugada eoaas as enl:radas de acesso ao acampament:o_ Oeu apenas me.a
hora para oue os sem terra salssen; do local. E mais; Os barracos foram destruídas, com todos os
:Jertences dos sem t'err""a dent:r.c -~ncfusi.....eahrn-entação e. dacumen'Cos ~ Os poircials u'tWzaram armas de
;;jrOSSO calibre, -escopeta de repetIção, fuzil FAL (uso exclusivo do exérCIto). sLJbrnetra~h:adora-,além
ja pl.5"coia e revólve.r.

'l.epn:sentantes da OAB/SE.., da Ouvidoria Agrána Estadual, aJém de parlamentares, cerno a deput:ada
aSl:"adual Ana Lúcia (PT)r estrveram no local e constataram: a ação arbitrána e "'1olentã co governCJ
!!staduaL
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Senhor Ouvidor Agrário,

Agosto de 2003

Com respeito à reintegração de posse da Rodovia SE 175, entre os municípios de Nossa Senhora
Aparecida e Nossa Senhora da Glóría, ocorrida em 04.08.2003, temos a relatar:

Na quinta-feira (31.07.2003), em reunião com o Secretário de Segurança, Dr. João Efoy, este
assegurou que as reintegrações de posse seriam comunicadas à Ouvldaria Agrária Re.g\onal, bem como

que determinaria a participação de um negociador, in casu, o Major Luiz Fernando.

Já sexta-feira (01.08.2Q03), por volta das 11:30 horas, fui contactada pelo Tenente-Coronel Aurélio
que afirmou ser o responsável pelo cumprimento do mandado. Relatei naquele momento o que havia

passado com o Secretário de Segurança, bem como as reuniões que teríamos com o Secretário de
Justiça (04.08.2.003), com o Secretário de Segurança (06.08.2003), bem como o Ouvidor Agrario

Nacional (08.08.2003). Na ocasião o Tenente-Coronel afirmou que de qualquer maneira não dispunha
de homens suficientes para a operação e nem armamentos adequados, pois só tinha munição letal.

Afirmou, ainda, que a Duvidaria Agrária seria comunicada de qualquer ação.

Para nossa surpresa, os trabalhadores nos comunicaram que o Pelotão da Polícia Militar já estava
cumprindo o mando em 04.08.2003, bem no Inicio da manhã (fomos comunicada por volta as 7:30

horas).

Quando chegamos ao local (fomos acompanhada do Or. Demóstenes Ramos - representante da
Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE), por volta das 10: 30 horas, aS máquinas já estavam

destruíndo os barracos, construídos à margem da rodovia.

Os trabalhadores relataram que não tiveram tempo de retirar seus pertences pessoais dos barracos,
afirmando que perderam tudo, inclusive documentos. Asseguraram, também, que suas ferramentas de

trabalho foram confiscadas. Estavam na área, quando chegamos, os Tenentes-Coronéis Aurélio e
Antonio. Estes afirmaram que os trabalhadores tiveram tempo para retirar seus pertences. Entretanto,
pudemos observar que a rodovia estava fechada e a ninguém era possibilitado trafegar, mesmo a pé.

No final da operação, por volta das 12:00 horas, quando todos os barracos já estavam destruídos e os
destroços retirados por máquinas que carregavam caminhões, ficou um grupo de policiais (os tenentes

Aurélio e Antonio já tinham se retirado do local), provavelmente do Pelotão de Choque, que
acintosamente provocaram os trabalhadores (que se preparavam para partIr em passeada à cidade de
Nossa Senhora da Glória), agredindo ainda dois ou três, na nossa frente. Proferindo palavras do tipo:
"Aqui ninguém passa!", "Não somos nós que vamOS perder a vidal", liA ordem é atirar!" "Vou disparar

um a rajada da metralhadora!"

Solicitamos identificação do grupo e do comandante da ação restante, entretanto, não se ídentificaram
e nem portavam tarja de identific.ação. Asseguramos que iríamos representar e pelos mesmos fOI dito:

"Não tem problema!", "Vão cuidar deles, não são vocês que estão coordenando?"

O equipamento utilizado era pesado e letal. Aramas de grosso calibre, como escopeta de repetição,
calibre 12, fuzil FAL - fuzil automático leve (uso exclusivo do exército, arma de repetição),

submetraJhadora, além de pistola e revólver - tudo com munição real, mesmo os policiais do pelotão
de choque, que portavam cassetete e escudos, também portavam pistolas ou revólveres em seus

coldre. As cenas no Jornal do SBT mostraram que vários policiais perseguiam os trabalhadores nas
roças de arma em punho. Estavam acintosamente com o propósito de provocar os trabalhadores.

A situação é bastante grave, pois os acampamentos às margens da rodovia variam de 300, 500 , 700 a
1.500 famílias. E existe perspectiva de retntegrações num curto espaço de tempo.

Solicitamos as providências necessárias, junto à Comissão Especial de Direitos Humanos,
principalmente a representação aos órgão competentes, das atitudes dos policiais ao final da operação,

aqui narrados.

Atenciosamente
Gilda Dlniz dos Santos
Ouvidora Agrária Regional - Sergipe
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o SR. CARLOS ABICALlL (pT - MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no dia 5 de agosto celebramos o aniversário de
Lucas do Rio Verde, Município que fica 360 quilôme
tros ao norte de Cuiabá, no Estado de Mato GrosSo. A
denominação Lucas do Rio Verde é uma homenagem
ao seringalista Francisco Lucas de Barros, um. des
bravador de sertões e profundo conhecedor da re
gião, e também, obviamente, ao Rio Verde, que corta
o território municipal e que assim é chamado devido à
cor esverdeada que apresenta.

De acordo com dados da Secretaria do Planeja
mento de Mato Grosso, o ponto onde está assentado
o núcleo urbano abrigou, no início da década de
1970, o acampamento de obras do 9° Batalhão de
Engenharia e Construção, por ocasião da abertura da
rodovia Cuiabá-Santarém, a BR-163. Era o acampa
mento Lucas.

Por volta de 1976, a Coordenadoria Regional do
INCRA de Mato Grosso iniciou a discriminaçãojudici
ai da gleba Lucas do Rio Verde, abrangendo um perí
metro de mais de 210 mil hectares; em 1980, a área
foi declarada, por meio de decreto federal, prioritária
para .fins de reforma agrária, servindo de assenta
mentoparafamílias de agricultores vindos de Ronda
Alta, no Estado do Rio Grande do Sul. Naqueleperío
do, o núcleo de povoação foi solenemente estabeleci
do em ata.

Posteriormente, ainda conforme a SEPLAN, ob
servou-se novo fluxo migratório, dessa feita dos Esta
dos do Paranae de São Paulo. O distrito de Lucas do
Rio Verde foi criadoemagosto de 1985. Hoje, oMuni
cípio, cuja área territorial é de 364.524 hectares, é o
quarto maior do Estado eo 263° do País. Essencial
mente agrícola evocacionado para a agroindústria,
Lucas do.Rio Verde t~m o melhor índice de qualidade
de vida de Mato Grosso, segundo a ONU.

Sua população é de 22.0dO habitantes, e a ex
pectativa .de vida ali regi§trada é de 73 anos. O índice
de alfabetizaçãode adultos é de 93%, e a renda per
capita, de R$ 3~4,00.

SegUndo o Diário de Cuiabá, a intenção de
transfprmar a cidade em pólo produtor de móveis de
qualid~de e grande competitividade tem encontrado
problemas para se firmar devido à ausência de
mão-de-obra. qualificada e de uma escola técnica
para formaçãode noVos profissionais; à falta de capi
tal de giro por causa das altas taxas de juros que invi
abilizama contratação de empréstimos e a carga tri
butária, e à falta de infra-estrutura no condomínio,
como tampas de acesso, depósitos, asfalto, jardina
gem' local específico para lixo e má conservação da

BR-163. Além disso, há grande dificuldade em se con
seguir os acessórios utilizados pela indústria movelei
ra, uma vez que não existe fornecedor local.

Um dos grandes problemas não apontados nos
folhetos de divulgação de Lucas do Rio Verde é relati
vo ao fato de qUe ali 70% da vegetação típica do cer
rado foi desmatada. E não há, Sras. e Srs. Deputados,
como contrapor o progresso à degradação do meio
ambiente, porque, sem preservação, a vida fica ame
açada.

O modelo de monocultura de soja implantado
em Lucas do Rio Verde fez da cidade uma das cam
peãs do País em produtividade. Esse tido de produ
ção, no entanto, traz implicações ambientais seriíssi
mas, como a contaminação do lençol freático por
agrotóxicos e, conseqüentemente, a contaminação
vegetal, animal e humana.

Vale ainda ressaltar que esse modelo de mono
cultura, próprio dos latifúndios, não é agregador de
recursos e valores para o pequeno produtor, nem ge
rador de mão-de-obra, uma vez queas culturas me
canizadas transformam o campo num mar de colhei
tadeiras.

Sr. Presidente, ao saudar a população de Lucas
do Rio Verde, sua Câmara Municipal e O Prefeito Ota
viano Olavo Pivetta pela passagem do aniversário do
Município, regozijo-me sobretudo pela possibilidade
de uma vida melhor para todos quantos ali habitam,
com crescimento econômico e distribuição de renda.
Saúdo também a consciência que preserva a nature
za corno quem preserva o futuro da vida no planeta
Terra.

Boa sorte para Lucas do Rio Verde e para seu
povo!

No dia 31 de julho, Sras. e Srs. Deputados, co
memoramos o aniversario de outro Município de Mato
Grosso: Chapada dos Guimarães, cartão postal do
Estado, por seu cerrado plenode belezas naturais.

Sua primeira denominação foi Sant'Ana da Cha
pada, nome de uma missão de jesuítas comandada
pelo Pe. Estevão de Castro. Mais tarde, o nome foi al
terado para Chapada de Cuiabá. E, após isso, nova
mente modificado para Sant'Ana da Chapada de Gui-
marães. ,-

Conforme reza a história, naquela ocasião go
vernava a Capitania de Mato Grosso Luiz Pinto de
Souza Coutinho, Visconde de Balsemão que, acatan
do sugestão de portugueses naturais da cidade de
Guimarães, acrescentou, à denominação de
Sant'Ana da Chapada, "de Guimarães". Outra fonte
considera essa adição uma homenagem ao Duque
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de Guimarães, por imposição do mesmo Visconde de os dos setores de hotelaria, comércio e artesanato. A
Balsemão. rede tem por finalidade atrair turistas do interior de

Em 1814, o povoado foi elevado à categoria de Mato Grosso, notadamente no período considerado
freguesia. Depois, por meio da Lei Provincial n° 219, de baixa temporada, ou seja, de segunda a quinta-fei-
de 11 de dezembro de 1848, a localidade foi transfor- ra. O objetivo é realizar ações conjuntas da classe
mada em distrito administrativo. O Distrito de Paz de empresarial e da comunidade para que o Município
Chapada foi criado em 1875, e o Município, já com o passe a receber maior número de turistas, em especi-
nome de Chapada dos Guimarães, em 15 de dezem- ai entre segunda e quinta-feira. Policiais militares já
bro de 1953, pela Lei Estadual nO 701. Em 1994, a estão participando de um curso para capacitação em
Assembléia Legislativa de Mato Grosso pretendeu policiamento turístico.
mudar a denominação de Chapada dos Guimarães Chapada dos Guimarães necessita com urgên-
para Chapada de Guimarães, mas o projeto foi vetado cia, Sr. Presidente, de assistência rural, projetos de
pelo Executivo, e permaneceu o nome Chapada dos habitação popular, saneamento, programa de gera-
Guimarães. ção de emprego, água para consumo doméstico, in-

Chapada tem 6.494 quilômetros quadrados de cremento do turismo e de amparo para os trabalhado-
área e dista 65 quilômetros de Cuiabá, fazendo parte res atingidos pela Barragem de Manso.
da área de preservação Ambiental estadual que As estradas vicinais de Mato Grosso percorriam
abrange toda a Baixada Cuiabana. Parte de seu terri- o cinturão verde da agricultura familiar. O asfalto que
tório coincide com o do Parque Nacional da Chapada veio com a construção da Barragem de Manso, po-
dos Guimarães, criado em 12 de abril de 1989, com rém, mudou a rota do processo de integração dessas
33 mil hectares. economias, quando bastaria um caminho alternativo

Com 11.061 habitantes em 1960 e 15.755 habi- que as mantivesse.
tantes em 2000, o Município possui taxa de alfabeti- Fundamental também é a adoção de mecanis-
zação de adultos de 80,2%. Sua população tem uma mos institucionais para trazer à normalidade a vida
expectativa de vida de 66 anos e renda per capita de das 800 famílias atingidas pela barragem.
R$ 189,26, o que indica claramente uma situação de Essas são as principais reivindicações dos mo-
pobreza. radores da área rural e urbana de Chapada dos Gui-

Dados da SEPLAN mostram que há no Municí- marães, apresentadas publicamente aos Parlamenta-
res do PT no Dia do Trabalhador. Na verdade, essas

pio uma produção de 14 milhões de litros de água po-
reivindicações caracterizam, muito mais, um pedido

tável, ainda que a população sofra com a falta do pro- de socorro.

duto em épocas de temporada, porque não existem A Presidenta do Sindicato de Trabalhadores
obras de infra-estrutura para captação de água de for-

Rurais, entidade que engloba 44 associações de pe-
ma racional. Para a realização de tais obras, segundo quenos produtores rurais de Chapada, Carmelita Jo-
a Prefeitura, seriam necessários 5 milhões de reais. ana da Paixão, ressaltou a falta de política agrícola

O rebanho bovino chega a 110 mil cabeças, para o Município. E o representante do PT de Chapa-
sendo o rebanho leiteiro de 2.800 vacas. da, Prof. Paulino Rodrigues Machado, afirmou que o

O potencial turístico da região é muito grande. déficit habitacional é de cerca de 800 casas.
Segundo a Secretaria de Planejamento de Mato Além dessas, preocupam-me sobremaneira as
Grosso, visitantes do mundo inteiro vão até a Chapa- pendências fundiárias do Município. Os assentamen-
da em busca das aventuras próprias do cerrado, com tos precisam deixar de ser esconderijos de miséria. É
suas árvores de troncos grossos e retorcidos e suas necessário trabalhar pela inclusão social e não pela
nascentes de água e cachoeiras geladas. A atividade dependência continuada.
turística, porém, ainda não cresceu o suficiente para Cabe-me, por fim, ressaltar a capacidade criado-
ativar a economia local. No centro de Chapada, nas ra do artesanato local, a arte produzida em Chapada.
proximidades da Igreja Santana e em alguns bairros, Há, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
encontram-se luxuosas casas de veraneio. Porém, na tados, imenso potencial para a promoção de uma vida
periferia vê-se muita pobreza e falta de moradias de- melhor em Chapada. Assim, por ocasião, do aniver-
centes. sário do Município, faço votos de que essa vida me-

Em 31 de maio foi criada a rede de cooperação Ihor seja conquistada o mais rápido possível, para o
Chapada ao Seu Alcance, entidade sem fins lucrati- progresso de sua economia efelicidade de seus habi-
vos, que, com o apoio do SEBRAE, reúne empresári- tantes.
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Por fim, Sr. Presidente, ao solicitar a V.Exa. a di
vulgação deste pronunciamento pelos veículos de co
municação da Casa, aproveito para dizer aos colegas
que a votação de ontem me possibilitou sono tranqüi
lo na noite passada.

Não é de se estranhar que aqueles que não co
nhecem o programa de governo do Presidente Lula
não conheçam também o real conteúdo da proposta
de reforma da Previdência. O único item não previsto
no projeto por ocasião da disputa eleitoral era o des
conto de aposentados e pensionistas, que 14 Esta
dos brasileirosjá promovem.

Tenho a mais absoluta convicção de que benefi
ciamos, com a votação de ontem, milhares de velhi
nhos e velhinhas e seus descendentes, que ficarão
isentos da taxação dos inativos. Muitos aqui já se pro
nunciaram a respeito do fato de alguns Governos pra
ticarem esse desconto há dez anos, sem qualquer li
mite de isenção.

Tenho a mais absoluta convicção de que as pró
ximas votações da PEC na 40, de 2003, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, haverão de
acertar aquilo que .porventura ainda for falho na
emenda aglutinativa aprovada ontem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WAGNER LAGO (PDT - MA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, retornei a esta Casa
anteontem exatamente para votar a reforma da Previ
dência, mas não esta que foi proposta ao País. Na
verdade, a reforma deveria ter sido discutida como foi
na Itália durante 10 anos e analisada sob todos os as
pectos, não sob esse clima de vulcão que paira sobre
a situaçãoeconômica e social deste País. Afinal, com
intranqüilidade, não se faz reforma.

Por isso, Sr. Presidente, apresento à Mesa mi
nha justificativa de voto e peço a V.Exa. seja ela regis
trada nos Anais da Casa. Votei "não" à emenda agluti
nativa e votarei "não" a algumas emendas e à taxação
dos inativos. Não é essa a agenda nacional e não
deve ser essa a discussão a ser feita neste País.

A discussão, primeiro, deveria se dar em torno
da retomada do desenvolvimento e do crescimento, a
fim de ehdarar com firmeza a agiotagem internacio
nal. E toda essa ajóelhação não foi suficiente para
não afugentar o capital externo.

A economia brasileira está à deriva. Portanto,
este é o momento mais impróprio para o aumento dó
desmonte doEstado, desmonte este que começou a
ser feito por Collor e que teve continuidade com os
que o suced~ratn. Não posso admitir que o Estadó
brasileiro continue a ser desmontado. O serviço públi-

co é o braço do Estado, e precisamos respeitar o fun
cionário público.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
V.Exa. será atendido.

JUSTIFICATIVA DE VOTO A QUE SE
REFERE O ORADOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Todos nós, Senhor Presidente, somos testemu

nhas de que desde o governo do Presidente Collor, o
Estado brasileiro vem sendo submetido a um progres
sivo processo de sucateamento e desmonte. Iniciada
em inícios da década de 1990, este sucateamento e
desmonte se aprofundou através de lesivas e apres
sadas privatizações do patrimônio de nossas estata
is, construído pelo trabalho e suor do povo brasileiro
desde finais da década de 1930 do século passado.
Este processo foi complementado pela transferência
contínua de atividades públicas para o domínio priva
do, de que são exemplo a segurança, a saúde e a
educação brasileira, e por uma enorme dívida pública
que faz com que urna parcela cada vez maior das
despesas governamentais seja empregada para pa
gamento de juros.

Esta pretensa reforma é, portanto, a continua
ção e a conseqüência natural deste processo e por
isso a repudio. Em primeiro lugar, porque o funcioná
rio público não pode ser transformado em bode expia
tório de erros acumulados pela insensibilidade de
nossas elites e por ser desonesto e vergonhoso piso
tear direitos de umacategoria social que é o sustentá
culo de nossas instituições públicas.

É inaceitável tirar o tapete e ameaçar o futuro de
milhões de brasileiros que integram as famílias de
nossos funcionários públicos que constituem o braço
do Estado brasileiro que hoje mais que nunca precisa
ser fortalecido diante da magnitude da crise econômi
ca, social e moral que atinge a vida nacional. Só um
Estado forte e eficiente serácapaz de dar diretrizes e
horizontes ao povo brasileiro, resgatar sua auto-esti
ma e devolver a esperança que o Governo do Presi
dente Lula, emtão má hora, insiste ernvê-Ia vencida
pelo medo, num8completa, inacreditável e desaver
gonhada inversão das promessas de campanha elei
toral.

Neste momento, nosso País está de joelhos,
submisso aos ditames do capital internacional, às ori
entações de diretores e funcionários de bancos e
agências de risco que do exterior formulam os progra
mas que a equipe econômica do Executivo Federal
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acolhe sem crítica e sem a menor avaliação de suas diciário, relativo ao teto, e o da contribuição previden-
conseqüências. Cansamos, Senhor Presidente, de ciária dos aposentados.
ouvir a mensagem e as justificativas do Governo Lula Sr. Presidente, esta Casa existe para votar e de-
que sem a mínima criatividade querem convencer o liberar, não para fazer acordos e fugir da deliberação.
povo brasileiro de que não existe saída para a heran- Fizeram grande alarde porque duas pedradas que-
ça maldita que receberam, de que temos de continuar braram o vidro de um dos salões e duas pessoas se
a obedecer a uma agenda que há mais de 10 anos feriram levemente. Ora, a Câmara dos Deputados não
vem produzindo um rosário de males em todas as pode ter medo de ameaças nem fugir do debate, com
economias onde ela foi e vem sendo aplicada. Princi- receio do povo que a cerca. Esta é a Casa do povo, e
palmente quando temos o exemplo de nossa vizinha mesmo que os que nos cercam estejam errados e nos
Argentina onde em apenas uma década estes remé- ameaçando, nós os representamos e não podemos
dios fiscais, tão elogiados e eficientemente aplicados, ter medo deles.
acabaram por empobrecer e marginalizar a maioria O Parlamento que tem medo do povo não está
de sua população. de pé, mas de cócoras. Sempre me orgulhei da Casa

Além do mais, não podemos entregar a fundos à qual pertenço há 3 legislaturas. Espero que a Câ-
de previdência complementar os recursos destinados mara dos Deputados não venha agora a diminuir a
à aposentadoria de nbSSOS servidores públicos que sua estatura e a perder não apenas a consideração e
certamente irão compor e engordar as carteiras e a o respeito dos que estão lá fora, mas, sobretudo, dos
ambição de especuladores da banca internacional. O que estão aqui dentro.
Brasil está paralisado, Senhor Presidente, e exige Muito obrigado, Sr. Presidente.
desta Casa uma posição corajosa e não a capitula- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
ção. Precisamos dizer um basta ao processo interna- cedo a palavra ao Deputado Jamil Murad.
cional de espoliação de nossas riquezas, um vulcão a O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Sem revi-
derramar de forma crescente e brutal larvas de de- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
semprego e exclusão social. dos, registro minha contrariedade ante os aconteci-

Por estas razões, Senhor Presidente, voto con- mentos desta tarde.
trário à PEC nO 40 por ter a convicção de que não se Sou favorável à mobilização, à luta, à demons-
trata de uma Reforma da Previdência e por atingir di- tração de indignação do povo frente às dificuldades
reito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfei- com que convive - desemprego, baixo salário etc.
to, garantias previstas no Capítulo I do Título 11 da CF. Precisamos garantir que o cidadão se manifeste livre-
E, acima de tudo, por entender que para eliminar as mente, e entendo que os servidores públicos estão se
distorções das aposentadorias privilegiadas que tan- manifestando dessa forma. Contudo - e não sei como
to tem sido propalado como justificativa para esta "re- se iniciou o incidente - vidros da Câmara dos Deputa-
forma", bastaria a aplicação do art. 17 do Ato das Dis- dos foram quebrados, e isso atinge a própria demo-
posições Constitucionais Transitórias. cracia.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presi- Nós, homens públicos, devemos garantir o forta-
dente, peço a palavra pela ordem. lecimento da democracia. Para tanto, porém, é neces-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - sário haver segurança e a exigência de credencia-
Com a palavra o Deputado Roberto Magalhães. mento de quem entra na Casa. Credencia-se 200,

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE. 300,500, 1.000 lideranças para entrar na Casa e con-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, versar com os Deputados, ou mesmo para implorar,
ontem, durante o encerramento da sessão, foi anunci- demonstrar sua indignação e solicitar que seus ideais
ado que hoje apreciaríamos os destaques de banca- sejam levados em conta na votação das matérias em
da. Recebi oficialmente da Mesa 14 destaques de exame.
bancada listados para serem apreciados hoje por Democracia também significa garantia do funci-
esta Casa. onamento do Poder Legislativo, que não pode parar

Ao chegar aqui, porém, fui surpreendido com a de porque parte da sociedade o pressiona, porque al-
notícia de que está havendo negociação entre Lide- guns quebram vidro ou porque falta segurança. Deve-
ranças partidárias e o Planalto para reduzir o número mos ter segurança e garantir a democracia e a respei-
de destaques. Existe até a perspectiva de que sejam tosa participação do povo nesta Casa.
apenas 2 os destaques que votaremos hoje: o do Ju- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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A SRA. THELMA DE OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT.
Pela ordem.Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, registro
meu voto contrário à proposta de reforma da Previ
dência.

O Líder do meu partido, o PSDB, encaminhou o
voto "sim", mas, por entender que essa reforma é
apenas contábil e reducionista, e que não resolverá o
problema dos Estados, dos Municípios e da União,
votei contra.

Os servidores públicos, digo mais uma vez, po
dem contar com o meu voto e com a minha solidarie
dade. Acredito fundamental atender àqueles que
sempresetviramao País e aos Estados brasileiros.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR•. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavraao Deputado Francisco Rodrigues.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RA.

Sem revi~ãodo orador.) -Sr. Presidente, em primeiro
lugar, confirmo, com grande satisfação, meu voto con
trárioa está reforma que tem inquietado milhares de
servidores públicos do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últi
mos meses, temos presenciado visíveis tentativas de
desestabili:zação do Governo Federal. Digo isto com a
isenção de quem tem comparecido a esta tribuna
quasediariê:lmente para tecer críticas contundentes a
medidas tornadas por esta administração.

Entretanto,. existe inegável diferença entre a crí
tica conduzida de maneira democrática, dentro de es
pírito conStrutivo e dos ditames salutares do Estado
de Direito, eaquelas feitas âtravés de manobras que
visam unicàrn~nte solapar os pilares do edifício· de
mocrático, levando a situação a clima de confronto e
de instabilidade.

Essec:lima de confronto só interessa a baderne
iros de pli:lntão e anarquistas sem rumo, cujo objetivo
único é o de vivenciar o caos pelo caos, sem nada
construir.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela sua
própria trajetória de vida, é pessoa afeita ao diálogo e
ao entEHldimento, não devendo, portanto, ficar refém
de grupos radicais que exibem como credencial soli
tária o fato de ter caminhado ao seu lado durante a vi
tOriOSf{ campanha presidencial do último ano.

É preciso que S.Exa. dê imediatamente um bas
ta às ações desses grupos, com o indispensável en
quadramento nos rigores da lei.

Se não agir de imediato e não tomar pulso da si
tuação, o Presidente da República corre o risco ale ser
contestado nas suasdecisões legais, mandatário que
é de 61,27% dos eleitores brasileiros, na representa
ção legitimamente conferida por 52 milhões, 793 mil e
364 votos.

Não pretendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, fazer aqui a defesa partidária do Sr. Presidente
da República, até porque sou membro de um·partido
de oposição, o PFL, e pretendo assim continuar.

O que desejo é deix?rbem claro, como cidadão
brasileiro e como Parlamentar representante do Esta
do de Roraima, que o Presidente da República preci
sa romper suas amarras com os grupos radicais que
o apoiaram no última pleito, e~pecialrnente porque o
seu compromisso maior é com a Nação brasileira.

É· preciso dar um bastana baderna, nas. inva
sões programadas, no caosque se pretende estabe
lecer, nas agressões gratuitas. diariamente desferi
das, para que o mandato presidencial de S.Exa. che
gue a bOm termo e a Nação brasileira encontre a paz
de que necessita para buscar o desenvolvimento e
dar seguimento à sua luta diária.

Muito obrigado.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pela or

dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, fui um
dos 12.6 Deputados que votaram contra o projeto da
reforma da Previdência. Seguramente, cada um de
nós tem em mente o projeto ideal.

Do meu ponto de vista, bem como do de outros
Deputados, aprovamos um projeto que diminui o be
nefício dos aposentados, no mínimo, de 2 maneiras.
Primeiro, porque retém 11 % da aposentadoria - mes
mo que essepercentual não seja aprovado no DVS
que vamos votar hojeeoqual.tambémsou contra; se
gundo,porque há artifício. já aprovado na emenda
aglutinativa deontemquepermite ao Governo corrigir
anualmente a aposentadoria por intermédio de lei or
dinária e, não, complementar oU constitucional.

Ora, isto significa qUe, sea Previdência não tiver
caixa para pagar as aposentadorias, ela vai buscar o
dinheiro em seu fundo, mesmo que insuficiente, fa
zendo com que anualmente o índice de correção di
minua. Mesmo com determinada inflação, o índice de
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correção será menor. É uma forma de pagar menos
aos que já estão aposentados.

Sr. Presidente, passo a abordar o assunto que
me traz à tribuna. Desejo externar, nesta oportunida
de, uma preocupação que venho nutrindo há meses.

O Brasil tem trilhado um caminho de crescimen
to em face de sua capacidade de geração de tributos.
No final de 2002, a carga tributária alcançou o nível de
37% do Produto Interno Bruto. Estima-se que, no final
de 2003, poderá atingir o patamar de 40% do PIB. É
uma sobrecarga que pessoas físicas e jurídicas não
têm condições de suportar por mais tempo.

No entanto, nosso País é capaz de viabilizar a
geração de riquezas por outras fontes, tais como a
produção de conhecimentos estratégicos mediante
avanços da ciência e novas tecnologias. Se o Brasil
tem abundantes riquezas naturais, por que não esti
mular nossa capacidade intelectual ampliando as áre
as de pesquisa e desenvolvimento? Por que não fo
mentar a perspectiva de inovação e produtividade,
promover a capacitação da força de trabalho e incen
tivar nossos pesquisadores e cientistas?

É importante registrar que países como a China,
índia e Coréia já usam suas vantagens competitivas e
inserem suas nações num roteiro que objetiva alcan
çar, num prazo não muito distante, o clã dos desenvol
vidos. Só para demonstrar este fato, a Coréia, na dé
cada de 80, registrava, anualmente, 9 patentes. Em
2000, o número de registros saltou para 3.472. Nesse
mesmo período, o Brasil, lamentavelmente, saiu de
24 registros para apenas 113.

É verdade que na agricultura, graças aos traba
lhos criados e desenvolvidos por entidades como a
EMBRAPA, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina, o Instituto Agronô
mico de Campinas, 53 Universidades Federais, Cen
tros Setoriais do Sistema da EMBRAPA e outros cen
tros privados de pesquisa, o Brasil avançou e não per
deu "o bonde da história". No setor agrícola, conse
guimos transformar a produção científica em tecnolo
gia nacional, a ser comercializada em larga escala,
ampliando o mercado consumidor interno e gerando
divisas com exportações de US$27 bilhões com pro
dutos do agronegócio. Nossa produção agrícola é tão
competitiva como as de muitos países do Primeiro
Mundo. Na sojicultura, ultrapassamos os Estados
Unidos da América em produtividade e exportação.
Exemplos como esse permitem concluir que a tecno
logia é o ponto-chave para o crescimento da econo
mia, do parque industrial, do comércio e, principal
mente, dos serviços brasileiros.

Chamo a atenção de meus nobres pares para o
fato de que atualmente está ocorrendo queda da pro
dução nacional. Há enormes estoques nas indústrias;
cresce o número de lojas a fechar as portas; diminui o
volume dos serviços e constata-se o declínio de 13%
na renda do trabalhador no período de maio de 2002
a maio de 2003.

É preciso fazer a roda girar, fazer o Brasil voltar a
crescer a uma taxa de 5% ao ano, propiciando a gera
ção de 1,5 milhão de postos de trabalho. Para isso,
convém investir em novas tecnologias clínicas, base
adas em diagnósticos do DNA, em novas terapias e
outras classes de medicamentos, além de realizar a
substituição de genes defeituosos. É preciso investir
na produção de novos equipamentos e máquinas in
dustriais, pesquisar inéditos componentes para o co
mércio e criar eficientes métodos e procedimentos
para os serviços.

É importante enaltecer que o Brasil tem profissi
onais habilitados e capacitados para enfrentar todos
os desafios em diferentes áreas do conhecimento.
Vê-se, porém, que nossos mestres estão desestimu
lados e os centros científicos, sucateados.

Todavia, se houver um combate sistemático da
pirataria existente no País, evitando-se o contrabando
e a sonegação de tributos desse obscuro segmento,
os cofres públicos poderiam arrecadar cerca de R$15
milhões por dia - ou mais de R$5 bilhões por ano 
que, somados aos recursos dos 14 Fundos Setoriais
de Desenvolvimento Científico, serão suficientes para
manter, incentivar e inovar todos os elos da cadeia
tecnológica do País.

Enquanto os países desenvolvidos investem de
2% a 3% do PIB em pesquisa, ciência e tecnologia,
no Brasil esses recursos ficam abaixo de 1%.

Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero transmitir um alerta dos suinocultores e avicul
tores do Brasil.

No dia 3 de junho passado, o Deputado Zonta
organizou audiência pública na Comissão de Agricul
tura em que ficou definido que o Banco do Brasil iria
prorrogar as dívidas desses produtores. Hoje, recebi
mais um comunicado da Associação de Suinoculto
res do Espírito Santo informando que o Banco não
tem nenhuma orientação a respeito. A situação afeta
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não só o nosso Estado, mas todas as Unidades Fede- nos 5 primeiros meses deste ano, 105 mil trabalhado-
rativas. res capixabas perderam o emprego, número 20% ma-

Por isso, apelo ao Ministério da Fazenda, ao ior do que o registrado no mesmo período do anopas-
Banco Central e à equipe econômica do Governo no sado. Infelizmente, não se trata de um problema isola-
sentido de que haja liberação dos recursos para pror- do do Espírito Santo. O desemprego no Brasil subiu
rogação da referida dívida. para 13% em junho - essa foi a maior taxa divulgada

Obrigado. pelo IBGE.
O SA. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra A promessa do então candidato Luiz Inácio Lula

pela ordem. da Silva de criar 10 milhões de empregos no País vai
O SA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem demorar um pouco para tornar-se realidade. Os nú-

V. Exa. a palavra. meros oficiais nesteprimeiro semestre não mentem e
O SR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Sem revi- são assustadores. Nas 6 maiores regiões metropolita-

são do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas Par- nas brasileiras existem mais de 2,735 milhões de de-
lamentares, gostaria de reafirmar nossa posição con- sempregados.
trária à PEC 40, votada ontem. Demos o voto "não" A região que teve desemprego mais alto foi Sal-
com consciência, porque temos compromisso com vador, com uma taxa de 17,9%. São Paulo teve de-
aqueles que nos elegeram e que representam parte semprego de 14,5% em junho, contra 14,6% em maio.
do povo de Santa Catarina. Não temos compromisso No Espírito Santo, na contramão do crescimento in-
com o Governo, mas com o País. dustrial, o índice de emprego não registra o mesmo

Temos de avançar mais para ter uma reforma da desempenho.
Previdência digna e que dê sustentação ao Governo. Além do emprego mais difícil, os trabalhadores
Houve avanços, sim, mas ainda insuficientes para brasileiros enfrentam a queda no poder de compra.
que possamos dizer "sim" à reforma. É necessário Os salários continuam em queda. A renda média do
respeito a todos OS funcionários públicos municipais, trabalhador caiu 13,4% em junho, de acordo com o
estaduais e federais e também aos contribuintes do IBGE.
INSS, que precisam de atenção mais adequada. Os mais afetados pela queda na renda foram os

Esta é a nossa posição. Vamos votar da mesma trabalhadores por conta própria, que viram seus ren-
forma em relação aos destaques e também no segun- dimentos encolher 19,7% no mês passado. Já os tra-
do turno. balhadores com carteira assinada do setor privado ti-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- veram sua renda diminuída em 9,4%. Os trabalhado-
vOGO os Parlamentares presentes nas diferentes de- res sem carteira desse setor sofreram uma redução
pendências da Casa para que venham ao plenário, de 8,6% nos rendimentos no mesmo período.
pois deveremos iniciar a Ordem do Dia. Assim que for No comércio, o baque do menor poder de com-
atingido o quorum, o Presidente João Paulo Cunha pra dos brasileiros foi imediato. As vendas caíram
virá presidir os trabalhos. 5,57% este ano, até maio, segundo a pesquisa do

Vamos votar hoje para mostrar que o Poder Le- IBGE. O rendimento do trabalhador caiu de maneira
gislativo·decide em consonância com a vontade de- assustadora e a atividade econômica está em rota de
mocrática daqueles que o elegeram. Todos os Parla- recessão.
mentares chegaram a esta Casa por meio do voto e Sr. Presidente, a imprensa nacional mostrou, no
cada um tem sua posição e suas idéias, mas sempre mês passado, uma imensa fila de desempregados,
em defesado povo brasileiro. Ninguém queira mostrar muitos com mais de um curso superior, disputando
que é mais patriota do que o outro. Todos o são. Cada uma vaga de gari no Rio de Janeiro. Este triste quadro
um defende ao seu modo, com convicção e espírito reflete a realidade do Brasil. O sofrimento dos desem-
público, o que acredita sér melhor para o País. Esta é pregados e de suas famílias nos faz sofrer com eles. A
a minha visão. solidariedade de todos nós é necessária para

O SA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- dar-lhes assistência emergencial e buscar soluções
cedo a palavra ao Deputado Nilton Baiano. mais estruturais para o País.

OSA. r\iILTON BAIANO (PP - ES. Pronuncia o Dentre todas as questões sociais que hoje se
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- apresentam, o desemprego se constitui no desafio
putados, o jornal A Gazeta divulgou no último domin- maior e na interpelação mais contundente ao atual
go dados do Ministério do Trabalho revelando que, sistema econômico. Faz-se necessário reagir diante
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do processo de inserção submissa do Brasil no mer- ouvir falar de salários milionários. Mas como estes
cado mundial, sacrificando nossa identidade nacio- não saíram do povo, mas de Deus, do milagre, do
nal, desnacionalizando nossa economia e diluindo maná, nada contra. Este aspecto às vezes me revolta:
nossa autonomia. se faz da exceção a regra. Precisamos passar a ter

Queremos uma economia guiada por uma políti- compreensão e tolerância.
ca impregnada de valores éticos e que o problema do Sr. Presidente, queria votar a favor de vários
desemprego venha nos motivar nesta empreitada destaques, mas tenho certeza de que a máquina do
que exige a participação consciente de todos. OBra- Governo, que ontem nos impediu já na primeira vota-
sil, um país emergente, sofre este drama e não se vê ção, vai nos causar muitas dificuldades para apro-
ainda luz no fim do túnel. Permanece de pé a espe- vá-los. Então, tomei a iniciativa de votar contra a PEC
rança do povo no Governo Lula, mas estamos vendo n° 40.
o nosso Presidente perder a identidade e a força para Muito obrigado.
combater esse problema, que impede o progresso do
Brasil. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-

cedo a palavra ao Deputado Neuton Lima.
Uma nação de famintos e desempregados não

é o Brasil que queremos. A indústria ficou estagnada O SR. NEUTON LIMA (PTB - SP. Sem revisão
no primeiro semestre do Governo Lula, segundo o do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
IBGE. O Brasil que queremos sabe que o fenômeno como sabemos, o setor de transportes é de vital im-
do desemprego é mais que uma simples questão téc- portância para a integração e o desenvolvimento de
nica: é uma questão ética. todos os países, ainda mais do nosso Brasil, que pos-

Sr. Presidente, o desemprego, de fato é uma sui dimensões continentais.
chaga social de conseqüências desastrosas para o Diante disso, não poderia deixar de vir a esta tri-
desempregado e para sua família. O trabalho é um di- buna para parabenizar a iniciativa da Associação Bra-
reito e um dever de todo ser humano em idade e con- sileira dos Transportadores de Cargas - ABTC, que
dições de trabalhar. O trabalho dá dignidade à pes- realiza, a partir de hoje, dia 6 de agosto, na cidade de
soa. Mediante o trabalho, o cidadão desenvolve suas Fortaleza, o IV Congresso Nacional Intermodal dos
capacidades, provê o digno sustento seu e dos seus Transportadores de Cargas - ABTC 2003. Fui convi-
dependentes, assegura seu futuro e contribui para o dado a participar da abertura do encontro e a falar so-
bem comum da sociedade. Por essas razões, o traba- bre o tema da inspeção veicular, como 1° Vice-Presi-
lho é uma responsabilidade do Estado. dente da Comissão de Viação e Transportes da Casa,

Sr. Presidente, peço a VExa. que autorize a di- mas estou impossibilitado de fazê-lo, pois, em virtude
vulgação de meu pronunciamento nos órgãos compe- das votações da reforma da Previdência, tivemos de
tentes da Casa. permanecer em Brasília.

Muito obrigado. Esse congresso, que será realizado com o apoio
O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente, da Confederação Nacional do Transporte - CNT, além

peço a palavra pela ordem. de trazer ao debate alguns dos temas mais importan-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem tes para o setor de transportes na atualidade, vem

V.Exa. a palavra. promover a integração dos transportadores de carga
O SR. FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela or- em seus diversos modais: o rodoviário, o ferroviário, o

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro- aquaviário e o aeroviário.
veito este momento para dizer - e o faço muito à von- É inquestionável, Sras. e Srs. Deputados, a im-
tade - que ontem votei contra a PEC n° 40. Os funcio- portância dos temas a serem debatidos no Congres-
nários públicos do meu Estado não são meus eleito- so da ABTC, não apenas para o setor de transportes,
res cativos, mas creio que temos de adotar uma pos- como também para a sociedade como um todo.
tura de respeito ao funcionalismo público. Temos de Temas como As Reformas Tributária e Previden-
considerar que há praticamente 8 anos eles estão à ciária e seus Reflexos no Setor de Transportes; As
míngua, sem reajuste, sofrendo, mas prestando ex- Empresas de Transportes e o Novo Código Civil e
traordinários serviços à Nação. também o debate sobre o local de instalação da nova

Criou-se uma verdadeira aversão ao funcionário refinaria de petróleo revestem-se da atualidade ne-
público. Fala-se no marajá, mas não se diz que ele é cessária ao acompanhamento das mudanças do
exceção. Na atividade privada, estamos cansados de País.
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Temos de destacar, Sr. Presidente, que é da Quanto à reunião de representantes dos diver-
mais alta relevância o debate sobre os efeitos das re- sos modais de transportes possibilitada pelo Con-
formas para o setor. Conhecendo a posição e as su- gresso da ABTC, Sr. Presidente, é fundamental des-
gestões do setorde transportes, teremos ainda mais tacar que esse tipo de integração e debate só pode
subsídios para o debate desses temas no Congresso trazer benefícios ao País, visto que a intermodalidade
Nacional. do transporte é fator essencial para a confiabilidade e

Já a discussão sobre a destinação dos recursos eficiência do setor, gerando uma redução dos prazos
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi- e preços do transporte e g~rantindo, por meio da re-
co, a CIDE, cobrada na venda de combustíveis e que dução do Custo Brasil, competitividade ao produto
estaria destinada a investimentos em infra-estrutura nacional, diante de um mundo sem fronteiras e mer-
de transportes e meio ambiente, servirá para fortale- cados cada vez mais disputados.
cer o movimento pela destinação de tais recursos Por tudo isso, nobres Golegas, devemos sempre
para os fins aos quais ela foi concebida, o que repre- valorizar e dar todo nosso apoio a i.niciativas. como
sentaria, senhoras e senhores, urna luz na escuridão esta da Associação Brasileira de Transportadores de
da nossa caótica infra-estrutura de transportes. Cargas, que vem. traz~r ao. debate questões de es-

Gostaria de chamar a atenção dos nobres cole- sencial importância para o set?r nacionalde transpor-
gas para um terna da maior importância quetambém tes, para a economia do nosso País e para o bem-es-
será apresentado no Congresso da Associação Bra- tar da nossa sociedade.
sileira dos Transportadores de Cargas: a inspeção Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
técnica veicular. ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica-

A inspeção técnica veicular, prevista nos arts. 104 ção da Casa.
e 131do Código de Trânsito Brasileiro, foi objetode aná- Muito obrigado.
lise de umâ Subcomissão da Comissão de Viação e O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
Transportes, da qual tive a honra de ser o Relator. peço a palavra pela ordem.

Destaco aqui, Sras. e Srs. Deputados, que, se- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
gundo estudos realizados pelas mais diversas entida- V.Exa. a palavra.
des relacionadas à segurançanotrânsito, a implanta- O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-
ção da inspeção veicular obrigatória deverá poupar demo Pronuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
por ano, noBrasil, aproximadamente 4 mil vidas, além te, Sras. e Srs. Deputados, um fato fundamental para
de evitar que outras 48 mil pessoas sejam feridas ou a reconstrução do Estado e que mostra a verdadeira
mutiladas, ogue, por si SÓ, já demonstra a importân- face do Governo Lula foi a recente recriação da Su-
cia e a premência da matéria. perintendência para o Desenvolvimento do Nordeste,

Como fruto· do trabalho da Subcomissão de a SUDENE.
Inspeção TécniCa Veicular, foi apresentado o Projeto Falo de um órgão indispensável ao planejamen-
de Lei n° 5.979, de 2001, de autoria da Comissão de to e execução de metas para a economia brasileira,
Viação e Transpo~es, .. qlle atualmente tramita por idealizado pelo economista Celso Furtado em 1959,
estaCa~aemregime de prioridade, já.com parecer sob o Governo de Juscelino Kubitschek. Hoje com 83
favorável da Comissão de Trabalho, Administração e anos, Furtado pertence ao panteão dos grandes teó-
Serviço Público. Tal projeto de lei visa regulamentar o ricos do Brasil, ao lado de Gilberto Freyre, Sérgio Bu-
procedimento a ser adotadoparase pôr em prática as arque de Hollanda e Raymundo Faoro.
inspeções de segurança dos veículos.e de controle A missão da SUDENE consistia em planejar, arti-
deemissõj:}sprevistas n.oCódigo de Trânsito Brasilei- cular e coordenar todo o esforçogovemamental no
ro, de modo uniforme, em todo o território nacional. Nordeste, implementando e executando ações neces

sárias ao seu desenvolvimento econômico e social,
Essa!medida, ferramenta de crucial importância numa época em que o neoliberalismo não existia como

para aumentar a segurança do trânsito e o controle da doutrina econômica imposta pelos países tidos corno
poluição atmosférica, problemas tão graves em nos- desenvolvidos ~ não. se tinha o mercado corno agente
sas cidades, atualmente está .em apreciação na Co- do desenvolvimento e da distribuição de renda.
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Até o golpe militar de 1964, a SUDENE conse-
Minorias e, ém· breve, .. deverá ser apreciada e, Se guiu de forma eficiente .reduzir as diferenças entre o
Deus quiser, aprovada por.este Plenário. Nordeste e o resto do País, um dos seus principais
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objetivos; cumpriu com suas metas de pensar a ques
tão regional dentro da perspectiva de desenvolvimen
to nacional; com os militares, porém, a redução das
desigualdades regionais deixou de ser prioridade, o
conceito de desenvolvimento passa a ser lastreado
no "crescer o bolo para depois redistribuir" e abriu-se
espaço para o c1ientelismo oficial e o corporativismo.
Os desvios dos objetivos da extinta SUDENE podem
ser traduzidos em um rombo aos cofres públicos da
ordem de 2,4 bilhões de reais, o que levou errada e
açodadamente à sua extinção pelo ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Extinguir-se um instru
mento de desenvolvimento regional devido à corrup
ção de seus dirigentes ou mesmo devido à ineficácia
da máquina burocrática é querer tapar o sol com a pe
neira, é fugir das suas responsabilidades de condutor
da política de desenvolvimento nacional em que as di
ferenças regionais tem que ser tratadas em suas es
pecificidades.

No primeiro ano do Governo Lula, e novamente
com a colaboração de seu idealizador e primeiro su
perintendente, a SUDENE ressurge remodelada,
mais sistêmica e democrática, lastreada em uma
perspectiva de complementariedade entre as macror
regiões para o desenvolvimento nacional e atenta
principalmente para as diferenças intra-regionais nor
destinas. Os Prefeitos, bem como representantes das
pequenas e microempresas, agora participam do
Conselho Deliberativo fortalecendo-o, participação
essa que dificulta os atos ilícitos, visto que exige parti
Ihamento de decisões, vigilância nas ações e transpa
rência nas aplicações dos recursos tão caros ao País
como um todo.

A SUDENE conta em 2003 com uma dotação
orçamentária de 1,9 bilhão de reais, três vezes mais
do que a da antiga Agência de Desenvolvimento do
Nordeste. Trata-se, na verdade, de um órgão para fa
zer prevalecer a política sobre a economia, começan
do a nos libertar da regra dos últimos anos, quando a
visão economicista prevalecia sobre os outros aspec
tos da vida nacional.

Sem essa guinada conceitual, o Brasil continua
ria condenado a ser refém das ondas especulativas e
da falta de planejamento de longo prazo.

Uma das primeiras ações vinculadas ao plane
jamento estatal integrado começará a partir de outu
bro, quando o Governo Federal iniciará a distribuição
de 1 milhão de litros de leite diariamente, em todos os
Estados nordestinos. O leite, comprado de médias e
pequenas empresas (produção de até 50 mil litros por
dia), manterá 20 mil empregos só em Pernambuco, e
distribuirá, até o fim de 2003, 150 milhões de reais por

toda a área da SUDENE. Outra parcela da verba, ain
da não definida, virá dos Estados.

Sr. Presidente, desde o golpe de 1964, o Brasil
foi renunciando progressivamente ao planejamento
democrático de longo prazo. O atual Governo começa
a resgatar essa prática, e é simbólica a presença de
Celso Furtado nesses dois momentos cruciais de
nossa história.

Trabalhemos, agora, para que, se a SUDENE for
de novo extinta, isso se dê não por denúncias de cor
rupção, mas pelo pleno cumprimento e esgotamento
de suas ambiciosas atribuições.

Parabéns Lula pela retomada do planejamento
e pela coragem de mostrar que as diferenças regiona
is são partes integrantes de um todo cujo correto tra
tamento dará respostas de desenvolvimento e inte
grará o Nordeste soberanamente ao Brasil, que hoje
tem um Presidente que comanda corretamente a or
questração da política de desenvolvimento social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Rogério Teófilo.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a população do Município de Arapiraca e
região do agreste alagoano passará a contar, a partir
do final do mês de agosto, com uma Unidade de
Emergências Médicas, inaugurada na semana pas
sada, em solenidade que contou com a presença Mi
nistro da Saúde, Humberto Costa; do Governador Ro
naldo Lessa; de autoridades estaduais; da Prefeita
da cidade, Célia Rocha; do Vice-Prefeito Ricardo T00
filo; do Secretário Municipal de Saúde, ex-Ministro Lu
ciano Barbosa; e de Deputados Federais, entre eles
este Parlamentar.

Neste meu pronunciamento não poderia deixar
de registrar a justa homenagem que presto à memó
ria do Dr. Daniel Houly, através da denominação des
se hospital de urgências, cuja indicação fiz em 2001 ,
quando era Deputado Estadual em Alagoas.

Dr. Daniel, um exemplo de profissionalpreocu
pado com a saúde pública e que cumpriu o seu papel
social intensamente: foi diretor do Hospital Regional
de Arapiraca; Coordenador de Perícias Médicas; Mé
dico Perito do INSS; Secretário Municipal de Saúde e
Secretário de Saúde do Estado de Alagoas. Também
foi político, Vereador em nossa cidade de Arapiraca e
Deputado Estadual. Portanto, um exemplo de nome
arapiraquense a ser perpetuado pela sociedade.

Mas reportando-me à inauguração desse noso
cômio, também não poderia deixar de lembrar a me-



O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é certo que a Terra é o terceiro plane
ta do sistema solar, em ordem de distância do Sol.
Essa posição beneficia a existência de vida terrestre,
pois outros planetas mais próximos têm temperaturas
muito elevadas e outros longínquos apresentam-se
muito frios. A Terra é habitada por cerca de 6 bilhões
de pessoas nos cinco continentes. É interessante ob
servar que um único livro consegue ser lido em todas
as partes do planeta, a Bíblia. Para uns, é o Livro Sa
grado, para outros, é o Livro Divino. Com certeza,
para todos, é o Livro dos Livros, escrito por escribas
em hebraico, aramaico e grego, todos eles inspirados
por Deus.

Alguns escritores viveram antes de Cristo até
1.200 anos; outros 100 anos depois de Cristo. João
Ferreira de Almeida, um escritor português, iniciou a
tradução da Bíblia em 1645. Em 1676, conclui a tra
dução do NovoTestamento, narrando a velha história
do povo de Israel. No entanto, só se publicou em
1681, na Holanda. Quando de sua morte, em 1641, já
havia traduzido o Velho Testamento, redigido por dis
cípulos de Jesus Cristo, até o Livro do Profeta Ezequi
el. Seu valioso trabalho foi concluído pelo Pastor Ja
cobus op den Akker, em 1748. Em 1753, foi impressa
a primeira Bíblia em português.

Sabe-se que os antigos escribas utilizaram,
para suas anotações, materiais antigos de escrita: pe-
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mória da saudosa ex-Deputada Federal Ceci Cunha, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
que lutou para que esse sonho fosse realizado. VExa. a palavra.

Sras. e Srs. Deputados, a Unidade de Emergên- O SR. FRANCISCO APPIO (PP - RS. Pela or-
cia Dr. Daniel Houly, após a inauguração, está pas- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
sando por um período de treinamento de pessoal e permissão para registrar o lançamento do livro Me-
esterilização de todo ambiente para o seu funciona- notti, o filho brasileiro de Garibaldie Anita Gari-
mento. O hospital vai possibilitar a descentralização baldi. Ele foi 9 vezes Deputado Federal da Itália e um
do atendimento médico emergencial, hoje todo con- herói na unificação daquele país.
centrado no Hospital de Emergência daCapital. Nes- Espero que VExa. aceite um exemplar deste li-
sa unidade serão atendidos todos os casos de aci- vro que escrevemos com a pesquisadora Elma San-
dentes de trânsito, ferimentos com armas de fogo e tana, no Rio Grande do Sul.
arma branca, queimaduras, afogamentos, evenena- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
mentos, etc. Agradeço. Aprecio a leitura e vou ler o livro de VExa.

Com a perspectiva de absorver a demanda da Tenho certeza de que é uma grande contribuição, 50-

região, a unidade irá beneficiar mais de 1 milhão e bretudo depois da imortalização desses 2 persona-
600 mil alagoanos. gens com a divulgação por uma emissora de televi-

Para tanto, a Unidade de Emergências disponi- são da minissérie que cantou em prosa e verso as
bilizará 481eitos,.dos quais 34 serão destinados aos glórias do Rio Grande do Sul e da grande Revolução
internamentos, sendo que, sete na Unidade de Tera- Farroupilha.
pia Intensiva (UTI) e sete para pacientes em observa- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
ção, quatro para adultos e três para crianças. cedo a palavra ao nobre Deputado Jefferson Cam-

Quando a unidade estiver em pleno funciona- poso
mento, contará com o trabalho de 657 profissionais
desde o nível elementar ao nível superior, seleciona
dos mediante concurso público.

Os atendimentos de emergências serão na área
de trauma de adultos e crianças, com cirurgias nas
especialidades: geral, plástica reparadora, neuroci
rúrgica, vascUlar, buco-maxilar, traumato-ortopédica,
urológica, otorrinolaringológica e oftalmológica.

Nesse empreendimento foram investidos 8 mi
1hões e 200 mil reais, entre obras e equipamentos mé
dicos modernos. Essa unidade também terá suporte
de laboratório de diagnóstico completo e de terapia
nutricional.

A Unidade de Emergência do Agreste será, por
tanto, uma das mais bem equipadas do Norte e Nor
deste. Arapiraca será um Município exemplo na emer
gência médica e sua população merecedora dos
seus serviços especializados.

Quero, neste instante, parabenizar a todos que
colaboraram para a realização desse projeto. Parabe
nizo os Governos Estadual e Municipal, através da
Prefeita Célia Rocha, pelo seu empenho pessoal na
busca de recursos para concluir a unidade e, mais
uma vez, agradeço aos meus pares na Assembléia do
meu Estado que aprovaram, com justiça, o nome do
DI'. Daniel Houly para essa unidade.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO APPIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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dra, argila, madeira, couro, papiro e o pergaminho. É
importante lembrar que Deus deu a Moisés os Dez
Mandamentos escritos em duas tábuas de pedra. Na
Babilônia e na Assíria, os escritores usavam peque
nos tabletes de argila e, na Grécia Antiga, utilizavam
tábuas de madeira. É possível que a maior parte do
Antigo Testamento tenha sido escrita em peles de
animais, ou seja, couro. Também é possível que o
Novo Testamento tenha sido registrado em papiro.

Tenho certeza de que Deus é o autor da Sagra
da Escritura. Os antigos escribas iluminados pelo
Espírito Santo escreveram palavra por palavra, frase
porfrase, versículo por versículo, capítulo por capítulo
e livro por livro, num conjunto harmonioso, que facilita
admirar as palavras dos profetas e dos apóstolos.

Em Gênesis, disse Deus: "Haja luz e houve luz.
Ele viu que a luz era boa; e fez separação entre a luz e
as trevas". Chamou Deus à luz dia e, às trevas, noite.

Infelizmente, meus nobres Parlamentares, as
pessoas que não conhecem os ensinamentos da Bí
bliacom certeza permanecem nas trevas; mas aque
las que praticam a sua doutrina vivem na luz, ensi
nando as virtudes do coração: fraternidade, caridade,
misericórdia, solidariedade e, sobretudo, o amor.

A Bíblia registra fatos ocorridos e feitos por
Deus e por seu único dileto filho Jesus Cristo, que
veio ao mundo para salvar a todos os seus filhos do
pecado, através do perdão, existindo um vínculo mui
to forte entre nós que nos torna inseparáveis. Assim,
não é correto que o homem acrescente ou reduza,
aumente ou diminua, tampouco altere ou mude as
mesmas palavras sagradas que vieram sendo trans
mitidas ao longo dos séculos por ancestrais para seus
descendentes, de maneira respeitosa entre ricos ou
pobres.

Estejamos convictos de que a Bíblia é uma fonte
de riqueza, de sabedoria e de acúmulo de belos co
nhecimentos, capazes de formar cidadãos livres e de
caráter, indivíduos felizes e responsáveis, que contri
buem para a construção de uma sociedade mais hu
mana e mais justa.

Nesse notável Livro Sagrado encontram-se en
sinamentos dos profetas Jeremias, Isaías, Amós,
Ezequiel, Oséias, Miquéias, Sofonias, Naum, Haba
cuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, abadia, Joel, Jo
nas e outros, que trouxeram boas novas ao anuncia
rem a esperança, a brandura, a fé e a paz e ao conde
narem o egoísmo, a ingratidão, a preguiça e a opres
são. Os Salmos é o mais extenso livro. São 150 cânti
cos de louvor: quarenta e nove deles foram escritos
por anônimos; 72 por Davi; 1 por Moisés; 2 por Salo-

mão e os demais por vários, na maioria ligados ao co
rai do Templo. O livro é uma coletânea de pensamen
tos sábios, extraída de vivências exemplares, que ob
jetiva orientar o povo cristão a participar de uma vida
digna nas diversas circunstâncias do cotidiano.

É importante enaltecer as obras dos 4 evange
listas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São
João, que selecionaram oráculos e ditos do Filho de
Deus que inundam os corações da humanidade com
lindas lições de vida, experiências sofridas e aconte
cimentos ocorridos durante a permanência de Jesus
Cristo na Terra.

Sr. Presidente, ressalto que a cada dia cresce o
número de evangélicos que praticam as Leis do Se
nhor.

Ao erguerem o seu interior, reergue-se o mundo!
A pessoa que possui Jesus dentro de si fica sa

tisfeita em transmitir sua alegria ao próximo, transfor
mando o ser humano numa nova criatura, possuidora
de serenidade capaz de percorrer o caminho da ver
dade e da vida.

Nossa mensagem é de fé no Senhor Jesus, que
tudo pode e realiza em benefício da pessoa que O
procura e que Lhe abre seu coração para que Nele
possa habitar com segurança.

Em nossa jornada crescente, a Igreja do Evan
gelho Quadrangular, presidida pelo ilustre Pastor Má
rio de Oliveira, augusto discípulo do mestre Senhor
Jesus, não pára diante de seu quadro de seguidores,
procura com freqüência levar a palavra de Deus a ma
ior número de fiéis, pois não se atemoriza diante de
obstáculos nem se cansa frente às dificuldades do
dia-a-dia.

Nossos irmãos seguem o mandamento de Cris
to: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
a criatura".

Lembro às Sras. e aos Srs. Deputados:

"Não te esqueças dos meus ensinos, e
teu coração guarde os meus mandamentos;
porque eles aumentarão os teus dias e te
acrescentarão anos de vida e paz".

Desta nobre tribuna, permitam-me aconselhar a
cada pessoa que me vê e a cada indivíduo que me es
cuta, que não deixe de conhecer e de vivenciar a pala
vra do Senhor que consta de todas as linhas da Bíblia,
pois existe uma aliança perpétua entre nós e Deus.

E confie no Senhor Jesus todo o seu amor, reco
nhecendo Nele força e bondade e Ele iluminará as tri
lhas difíceis de sua caminhada pela busca da felicida
de, que deve ser compartilhada entre todos!
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Outro assunto, Sr. Presidente. Pretendo trazer à 140%, necessitam por conseguinte de um reajuste
consideração de VExas., no dia de hoje, algumas ob- imediato de pelo menos 45%. Não obstante, recebe-
servações sobre o ensino superior no País, atividade ram apenas 1%, neste ano, mais um abono de R$
que tenho vivenciado durante as inúmeras visitas por 59,87, por mês. Sabe-se que a maioria deles trabalha
mim realizadas em bairros da cidade de São Paulo e em regime de dedicação exclusiva, não possuindo
em·Municípias do interior paulista. outras fontes de receita ou de renda a não ser o paga-

A primeira é a constatação de que as 53 univer- mento das universidades.
sidades federais acham-se desaparelhadas, com pro- Tenho informações de que o Ministério da Edu-
fessores desestimulados e auxiliares recebendo re- cação pretende autorizar a contratação de 7,7 mil ser-
muneração de garis dos serviços de limpeza urbana. vidores para atender às escolas e aos hospitais uni-
E o pior, o Ministério da Educação tenta desvincu- versitários, além de ofertar 70 mil bolsas para estu-
lá-Ias da Pasta, propondo transferi-Ias para o Ministé- dantes das faculdades particulares, consideradas
rio. da Ciência e Tecnologia, modificando uma tradi- mais fracas do que as públicas. Isso é muito pouco
ção nacional. Há, no. Brasil, atualmente, 32 milhões para resolver o problema do ensino superior!
de alunos universitários, sendo que 20% deles estão Louvo a iniciativa dos reitores de criar-se a mo-
cursandooensino pÚblico e 80% as faculdades parti- dalidade temporária de transferência de alunos de
culares, cujas mensalidades, sabf3-se, são absurdas. uma escola com direito àpermanênciade, no mínimo,
Muitas IES particulares são detentoras de práticas e um semestre e, no máximo, três semestres, em outra
currículos ineficientes num mundoglobalizado. Além universidade. Noprimeiro momento, a faculdade visi-
detudo, 3salunos de.eS?Olas.fdrt~ul~res'hdoensino tada deve oferecer alojament? oubolsa para o estu-
médio, telll sempre. mais. facll a e .e c egar aos dante visitante que ampliará seus horizontes com co-
bancos das universidades públicas, preenchendo as nhecimentos adqUiridos.
vagas destinadas a estudantes necessitados e po-
bres. O País assiste.a uma enorme onda de criação

Com pouco mais de 3 milhões de estudantes de instituições privadas de ensino superior, abrin-
cursando o ensino superior, há que se lamentar, pois do-se cursos de graduação e novas unidades em cen-
esses representam apenas cerca de 1,7% da popula- tenas de Municípios, apesar da manifestação contrá-
ção. Comparando-se com a Argentina, que mantém ria das entid9des de representação. como a OAB,

6% e com a. pequena Coréia com 7% da população ~:s~I~:~:~ ~:~i~: t~~S~I~t::a~~~s~~~~i:~~~~:
na universidade, além de custear estudos de especia-
lização - mestrado e doutorado - no exterior para 135 para a implantação denavos cursos, com qualidade
mil alunos, estamos num desnível considerável. do corpo docente, capacitação de profissionais na

É importante ressaltar o enorme desfalque que área do ensino com carteira assinada, bom quadro de
d' . t . . . d' 85 "f mestres com doutorado, espaço físico tanto para as

po .. era aconecer nos proxlmos •Ias: ., ml pro es- salas de aula, laboratÓrio, biblioteca quanto para au-
sores federais estão com pedidosprontos de aposen-
tadoria, integral ou parcial, para escaparem do novo ditório e outras dependências, inclusive estaciona-
modelo de previdência social que se avizinha com a mento, hoje imprescindível.
reforrnaconstitucional. Esse número representacer- Sr. Presidente, apresento alguns pleitos para o
ca de 20% dos 42,8 mil mestres.altamentTcapacita- Governo da União visando à adoção de medidas em
doscom cursos de graduação, pós-graduElção, rnes- favor da educação brasileira: resgatar a dignidade sa-
trado e doutorado no .País eno exterior.. Situam-se larial dos professores das universidades federais; re-
numafaixa etária entre 48 e53 anos e no melhor nível cuperar o patriniônio físico dessas escolas; definir cri-
de sua capacidade de produção intelectual. Será um térios mais rigorosos para abertura de faculdades
fato lasti.mávelpara a educação do país! Eo pior, o particulares, tendo em mente que no Canadá tem di-
déficit de docentes chegará a 45%, o que representa minuído o número de escQlas superiores existentes;
um univers? de cerca de 16 mil professores a menos ampliar o nÚIll~ro de. estudantes a serem beneficia-
para lecionar e educar 7 milhões de alunos. Eis um dos com FinanciamentoEstudantil, o FIES; aumentar
fato rnaisque relevante:. eles são responsáveis por o número de c~rsos a Serem avaliados pelo Exame
90% da produção científica naCional. Nacional de Cursos, o. Provão,em 2004; estimular a

~egundo·informaçÕesdaAssociação Nacional participação de maior número de alunos nos cursos
dos DocenteSf3m Ensino Superior- ANDES, os pro- de MBA; eestirnularaleitura nas universidades, visto
fessores sofrem com lima perda salarial de mais de que é de conhecimento de todos que estudante brasi-
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leiro do ensino superior lê pouco, apenas 17 minutos Exterior, com retorno previsto para o dia 05/08 - ter-
por dia. ça-feira, o que realmente ocorreu, já que tinha enten-

A hora é de demostrar que, definitivamente, nos- dimento de que o parecer seria discutido em duas
so País vai decidir priorizar sua área educacional, com sessões, conforme prevê o art. 202, § 5°, do Regi-
um compromisso público e um plano de ação que fa- mento Interno da Câmara dos Deputados.
voreça doutores, bacharéis, tecnólogos, técnicos, mas POl1anto, a data que o parecer seria votado em
também operários qualificados, pois a educação é o plenário era o dia 6 do corrente. Este foi o entendi-
diferencial entre o emprego e o desemprego! mento geral, pois todas as representações dos servi-

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di- dores públicos chegaram em Brasília somente nesta
vulgação do meu pronunciamento em todos órgãos data, para exercer sua legítima pressão contra a re-
de comunicação da Casa. forma da previdência social.

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente, Justifico assim a ausência e ao mesmo tempo o
peço a palavra pela ordem. firme propósito de manter a coerência votando contra

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
V.Exa. a palavra. n° 40-A/2003- Reforma da Previdência, na forma do

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Pela parecer apresentado, por entender que aquela pro-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posta pune severamente quem não deve pagar a con-
bancada de Roraima apresentou indicação em que ta, que são os servidores públicos.
solicita a edição de medida provisória com o intuito de Reafirmo o propósito de continuar batalhando
ceder as terras da União à nossa Unidade Federativa, em defesa do direito adquirido e do ato jurídico perfei-
que se encontra com sérios problemas fundiários. to, sem o que não teremos democracia no Brasil, e a
Trata-se de documento que visa sobretudo a acomo- manutenção do Estado de Direito, votando com os
dar uma situação social e promover um desenvolvi- destaques que complementarão a votação daquela
mento econômico que nosso Estado merece ter. emenda.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Plenário Ulysses Guimarães, 6 de agosto de
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- 2003. - Deputado Ivan Ranzolin.

cedo a palavra ao Deputado José Thomaz Nonô. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE sidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre comemora-
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ mos boas notícias, principalmente quando se trata do
POSTERIORMENTE PUBLICADO. nosso Brasil. A boa notícia é que o País foi o que mais

avançou no ranking da qualidade de vida, segundo
O SR. IVAN RANZOLlN (PP - SC. Sem revisão relatório da ONU. Antes ocupávamos a 73a posição e

do orador.) - Sr. Presidente, entrego a V.Exa. docu- pulamos para a 65a no índice de Desenvolvimento
mento em defesa do servidor público, que não vou ler Humano _ IDH.
por ser extenso. Trata-se de uma justificativa. O relatório revela também que o maior avanço

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ocorreu nos anos 70 e 80 e o principal componente do
ORADOR avanço brasileiro foi a longevidade. Em duas décadas

e meia acrescentamos 8 anos na nossa expectativa
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO de vida, passamos de 59,5 para 67,8 anos. E o que

N° 40-A/200a mais contribuiu para essa escalada foi um conjunto
DECLARAÇÃO DE VOTO de transformações sociais de longo alcance, tais

Senhor Presidente: como o crescimento do acesso à educação, a melho-
Ivan Ranzolin, Deputado Federal infra firmado, ria das condições sanitárias e o grau de urbanização.

vem perante Vossa Excelência apresentar justificativa Sr. Presidente, avançamos, não resta a menor
para sua ausência na Sessão da Câmara dos Depu- dúvida, a mortalidade infantil caiu, a expectativa de
tados que discutiu e votou o parecer da Proposta de vida aumentou, incrementamos a alfabetização de
Emenda à Constituição n° 40-A/2003 - Reforma da adultos e tivemos um número maior de matriculados
Previdência. no ensino fundamental, que passaram de 86% para

Conforme determinação de Vossa Excelência, 97% das crianças de 7 a 14 anos, mas mesmo assim
este parlamentar estava cumprindo Missão Oficial no estamos distantes dos nossos vizinhos: Argentina,
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34a posição, Uruguai, 40a e Chile, 43a . Estamos ga- O Brasil tem um enorme débito social com o porta-
nhando por apenas uma posição da massacrada doresde deficiência. Se já não bastassem as mais varia-
Bósnia-Herzegovina, 66a . das formas de discriminação a que eles são submetidos

E um dos mais graves problemas do nosso País diariamente, com dificuldades para inserção no mercado
continua sendo a concentração de renda, que nos pare- de trabalho, o Poder Público ainda não conseguiu articu-
ce longe de ser solucionado. De 1975 a 2001 o rendi- lar uma política que permita, pormeio de parcerias com a
mento per capita cresceu bem abaixo da média dos iniciativa privada, uma melhor qualidade de vida a esta
países em desenvolvimento: 0,8% contra 2,3%, ainda sofrida parcela da população.
somos utnadas nações mais desiguais do planeta. Considerando o alcance social, as vantagens

Sras. e Srs., há muito a fazer. Que o relatório da para os envolvidos e o aspecto humanitário de que se
ONU sirva não somente de alívio, mas de alerta. reveste a medida, contamos com o apoio dos nossos

O avanço social não depende simplesmente pares para sua aprovação.
das ações de um governo. É um processo sistemático Muito obrigado pela atenção dispensada, no-
que envolve toda a sociedade. Precisamos de atua- bres colegas.
ções reforçadas nas áreas de saúde, eetucação e sa- O SR. PATRUS ANANIAS (PT - MG. Pronuncia
neamento. É necessário retomar o caminho do cresci- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mento, da produção industrial e emprego. Só assim a Deputados, trago ao conhecimento da Casa texto de
vida do brasileiro vai melhorar e a população deve minha autoria sobre a companheira Deputada Fran-
acompanhar de perto, exigindo, fiscalizando. cisca Trindade, falecida recentemente.

Era o que tinha a dizer. "Francisca Trindade
O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pronuncia o Embora há anos somando sonhos e energias no

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mesmo partido e rnovimemos sociais, os nossos cami-
putados, ocupo mais uma vez a tribuna desta Casa nhos Só se encontraram na Câmara dos Deputados, no
para defender a aprovação de um projeto que reputo Planalto Central, onde se cruzam as vocações e os desti-
da maior relevância social, a concessão de descontos nos impulsionadospelos sentimentos da Pátria. Sendo eu
nas tarifas aéreas a portadores de deficiência. A práti- mais velho comecei um pouco antes. Ela também come-

çou cedo a sua trajetória:·menina, sentiu o drama e a via
ca de conceder descontos promocionais é comum
entre as companhias aéreas de aviação civil comerci- lência do racismo - tantpmais sutil e dissimulado, quanto
ai, como procedimento de marketing. Por inúmeras maisperverso- e das desigualdades sociais. Adolescen-

te, iniciou na Pastoralda Juventude e, aos 14 anos, sau-
vezes no Brasil, o idoso foi alvo de campanha especí- dou o Papa em nome da mocidade piauiense. Logo co-
fica de desconto, tendo em vista o mercado represen- . Ih
tado pelo aposentado situado em classes de renda meçou a traba •.•• arcom as familias e comunidades lesa-

. das em um direito elementar: o direito à moradia, pressu-
com ppder aquisitivo que propiciem o deslocamento posto do sa.grad.o direl."to. a.o lar e à intimidade. pessoal efa-
na modalidade de transporte aéreo. . ..

Afinal não se pode desconsiderar o potencial de mlliar, Juntamentr como~ireito à cidade e ao desenvolvi
mento dape5S9a humana.. Assumiu simultaneamente,

deslocamentos da terceira idade, motivado pela de- com o mesmo vigor e determinação, a luta pelos direitos

:~~~d~~rd6~~~~6~i;õ~: :ú~~df~~a f~~~~~iCíliO ou de cidadania daspe~s!3 dos grupos negros.
ChegouàCân1ara dosDeputados aos 37 anos

Por outro lado, assegurar aos portadores de de- como a DeputadaFeder(illlllais votada do Piauí, inclu-
ficiênci~ física ou mentalp benefício do desconto pro- ídos os homens, tendpcumprido os mandatos de Ve-
posto representauma~io às pessoas que não estão readora e Deputada Estadual em Teresina. Logo des-
inseridas. na catrgori(il de carentes estipulada na lei pertou-me a atenção e o afeto aquela jovem senhora
da gratuidadeao$ etefioientes físicos, mentais e sen- negra, de porte e anelar serenos, meio que pensati-
soriais para a inserção no mercado de trabalho e ob- vos, mas firmes e altivos como os das autênticas fi-
tenção .de bons níveis 8t;llariais, por contingência da lhas de Zumbi. A cOr)sciênciade raçae. de classe, do
reduçãode suas capaci?ades motoras. No entanto, seu lugar e papel históricos, não lhe subtraíram as
contraditoriamente, muitas dessas pessoas deman- qualidades de delicadeza e acolhimento tão próprias
dam, com freqüência, deslocamentos, no intuito de dos nossos irmãos compatriotas afro-brasileiros. Por-
obterem tratamentqsrnéâicos em grandes centros ur- ta-voz lúcida e corajosa de uma raça e de um povo
banos, sede de unidadesmédicas especializadas. oprimidos, carregava. no andar, leve e precocemente
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cansado, a ternura das nossas mães e irmãs pretas,
fundadoras e coesionadoras da nacionalidade.

Tornamo-nos amigos. Acompanhava com dis
creto encantamento a sua presença disciplinada e as
sídua no plenário e nos debates da Câmara. Falava
com a autoridade, a alma, o discernimento dos seus,
dos nossos ancestrais, com a cultura vivida de quem
estudou e aprendeu a despeito de todas as circuns
tâncias. Falava-me, discreta, dos seus trabalhos e
projetos, da possível candidatura à Prefeitura de Tere
sina. Mais do que com palavras, falava com gestos, os
sinais, uma nobre humildade. Partilhei suas angústias
vividas em face do momento que vivemos. Tinha um
compromisso de vida com o Partido dos Trabalhado
res, amor de infância e juventude; um carinho muito
especial pelo Presidente Lula, mas em nome dos que
sofreram 500 anos de opressão queria mais agilidade
nas políticas sociais, mais urgência e carinho nos cui
dados com os excluídos; questionava alguns pontos
da reforma previdenciária.

Assumi com ela e comigo mesmo um compro
misso: ir a Teresina e participar de sua campanha.
Como um cidadão brasileiro a pedir ao povo daquela
bela e aquecida cidade que desse ao Brasil uma pre
feita de dimensões nacionais.

De repente, a notícia brutal: a Trindade sofreu um
acidente vascular e é muito grave. Não havia mais espe
ranças, quando um dia depois, veio a notícia definitiva:
era o adeus da Trindade. Amizade fugaz e passageira,
que durou o tempo das rosas de Malherbe?

Fui a Teresina prestar-lhe a minha última homena
gem. Foi bom ter ido. Quando desci na Capital do Piauí,
vieram-me os versos de Caetano Veloso: "Existirmo-nos,
a que será que se destina...a cajuína cristalina em Teresi
na..:' Na cidade de Torquato Neto vivi uma experiência
absolutamente única. Uma cidade tocada pela sofrida
experiência da morte e pelas promessas da ressurreição.
Vi os pobres nas ruas engasgados na sua dor e no seu
silêncio. Trindade era a irmã, a mãe, a companheira da
quela gente sofrida. Vereadora e Deputada, deles não se
afastou. A Deputada Trindade continuou morando entre
eles. No cemitério, a massa de deserdados cantando a
oração de São Francisco: "...É morrendo que se vive para
a vida eternâ'.

Fui para me despedir, voltei com ela, viva, no co
ração e na memória. Quando vi, pela última vez, o seu
rosto bonito e sereno - vida bem cumprida -, lem
brei-me, com intensidade existencial, do filósofo cris
tão-católico Gabriel Marcel, associando o mistério da
ressurreição à mágica presença dos ausentes. Nós
ressuscitamos os nossos mortos quando nos nega
mos a enterrá-los definitivamente, quando afirmamos

a sua permanência e a sua presença em nós e entre
nós.

Quando o seu corpo baixou à sepultura, num
quadro de forte emoção, assumi um compromisso:
não deixar esquecida ali a memória irradiadora da
quela mulher do povo brasileiro. Senti que era meu
dever, como fizeram os apóstolos com Jesus, inte
grá-Ia no acervo dos santos vivos do meu altar interi
or. Voltei em paz de Teresina. Reafirmei meu compro
misso - onde quer que encontre uma mulher, inde
pendentemente da idade, da cor, da condição social,
estarei mais atento: Trindade está presente. Quando
confrontar, no mistério das diferenças e da igualdade
da condição humana, um irmão negro descendente
direto dos escravos, serei mais rigoroso comigo mes
mo e com a sociedade brasileira no resgate dessa dí
vida histórica: Trindade, mulher negra, está presente.
Quando meus olhos, ainda que cansados de tanta in
justiça e insensatez, não mais se desviarem do pobre,
e como eles são tantos e crescentes entre nós - não
mais frearei a minha indignação diante do "ser huma
no impossibilitado de SER" e, mais uma vez, recorda
rei: Trindade, mulher negra, pobre e dos pobres, está
presente.

Voltei de Teresina consolado e determinado a
não deixar morrer a nossa Deputada, cujo nome des
perta em nós tão profundas e fortes evocações cris
tãs: Francisca Trindade está presente:'

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com extrema preocupação
que vemos a situação de verdadeira calamidade eco
nômica para a qual têm sido empurrados os Municípi
os brasileiros pelo atual Governo Federal.

Com uma queda nunca vista nos repasses do
Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e a in
viabilidade de continuar prestando serviços essencia
is à população, não tem restado a muitos Prefeitos,
principalmente de Municípios de menor porte, alter
nativa que não seja fechar as portas das Prefeituras.
Temos, por exemplo, mais de 300 Prefeituras de cida
des mineiras que desde ontem fecharam suas portas,
até que a insensibilidade até aqui demonstrada pelo
Governo da União dê lugar a providências concretas,
que garantam a estabilização do volume das transfe
rências de recursos do FPM.

É conhecida de todos a importância vital de que
se reveste o FPM para a grande maioria dos Municípios
brasileiros. TrêS em cada grupo de 4 ou, em números
absolutos, mais de 4 mil são os Municípios que, segun
do o IBAM, têm nesse fundo sua principal receita. Esses
são dados do perfeito conhecimento dos Ministérios da
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área econômica, que, ao permitir a quecla brusca no re- Nesse sentido, devemos ressaltar que o aventado
passe das transferências constitucionalmente garanti- retardamento das devoluções do Imposto de Renda
das aos Municípios, têm demonstrado, além da insensi- Ano-Base 2002 não nosparece representar solução se-
bilidade a que já aludimos, uma lamentável imprevidên- quer razoável, tendo em vista que se trata de valores
cia e até mesmo descaso com as necessidades essen- pertencentes aos cidadãos-contribuintes, recolhidos a
ciais de nossa população mais carente e, por issomes- maior, não sendo aceitável que venham a ser transfor-
mo, mais dependente dos serviços públicos disponibili- mados numa espécie de empréstimo compulsório, de
zados pelas Prefeituras. cunho nitidamente ilegal e inconstitucional.

E ressalte-se: o drama atualmente vivido por Além disso, não podem deixarde ser igualmen-
nossas Municipalidades atinge indistintamente todas te adotadas todas as medidas necessárias para a ur-
as regiões do PaIs, inclusive Sul e Sudeste, e, mais gente reativação da economia, especialmente medi-
que isso, já afeta também os Estados, com quedas re- ante a redução dos depósitoscompulsórios das insti-
cordes nos repasses,pela União, das cotas do FundO tuições financeiras, bem como das taxas de juros,
de Participação dos Estados - FP E. para níveis que, ainda assegurando o controle inflaci-

Esse estado de coisas não é mais admissIvel. onário, não inviabilizém o crescimento econômico,
Já tivemos .emnosso País governantepara o qual go- como hoje ocorre. '
vernar significava construirestradas. Hojeparece que Porfim, Sr. Presidente, faz-se indispenSável que
o entendimento mudou: nossas estradas estão em .' f .a discussão em curso da re orma tributária seja enca-
frangalhos, as, Prefeituras fecham, as portas e as fi - minhada em função dos interesses efetivos da Nação
nançf:lsdos Estados se deterioram aceleradamente, brasileira, cuja ec.onom.i.a já vive. sote.rrada por uma
enquanto, para o atual Governo, .governar se resume 'b "1' d d' dO
a pagarjutOs, de costas para o Brasil real. carga tn ,utana que, a em e ser uma as maiores

mundo, destaca-se por sua profunda iniqüidade, já
Pois o Brasil real em que vivemos é o País das ' I' .' .' . -que ,e CUmu atlv;:t, regressiva, '. onera exportaçoes e

mélisaltas taxas de juros do mundo e das Prefeituras não reverte em benefícios e serviços de boa qualida-
"falidas", dos spreadse lucros bancários astronômi- de para a população.
COS, e daprodução emqueda Jivre por falta de crédito Nesse sentido, ,é fundamental que a sociedade
acessível. para0 empresário e para o consumidor. brasileira esteja ciente de que não pode ser apoiada

O Brasil desprezadopelo ol)ipotente mercado fi- uma reforma que, além de conduzir a carga tributária
nanceiro ,egovernad~ de costas é o País da baixa ar- para a estratosféra dos 40% do PIB ou mais, ainda
recadação?o IPI, qU?"seca a fonte" do FPM; é o País d' " . . . M .,.
que a população encontra quando sai de casa em ~o~! a~:~:~~~:I~~ã~e:e;:~:it~:~st~~uai~~ICIPIOS,
busca de. empre.gose.menco.n.trar, por. ca.usa da brutal

- f" d 'P';Jd' Muito obrigado.recessaoern que OI Joga0; eo ,.als voposto e sau-

desem as mínimas cOodições de atendimento, que a cia o ~e~~ht~L~~~~r:~~~~~P:~~~t~,R~~:,r:~~:~
populElção e~contra guand9fica doente; é o País das
péssimas condiçõesdeensinoeda escola municipal Deputados, o Jornal ABC Domíngo, veíCUlo do Grupo
em precárias condiçõe$defunci~namento. Editorial Sinos, trolJx~ em sua edição do final de sema-

Sr. Pre~ident?, cOrn()r~presentante do povo bra- na paSsado uma~xtEmsa reportagem sobre as sérias
sileir9' sentim~ssern~~s~delt?rlançar desta tribuna dificuldades do t~áfe~o de veículos na BR-116, no tre-
um veemente protestoeoptraapOlfticaeconômica re- cho entre a cidade de Porto Alegre ea Região do Vale
cessiya que~()svel1ls?n?()irnP()stap()rrepresentan- dos Sinos. Neste curto trajeto de pouco mais de 50 qui-
tes. de, interesses fran?amente divorciados das mais lômetros a. partird;:t Cap~al gaúcha circulam, diaria-
genuínas asr;>iraçõesda.sociedade brasileira, e quejá mente, cerêa delGO mil veículos, o que representa um
causa os. nefastos, ~eflexossobre as finanças dos dos mais elevados índices dentro do conceito VDM -
Estados e?os M~~i~í~iosaque~qui~os referimos. Volume Diário Médio de tráfego.

No CÜ~ís~irnoprélfo,sãonecessári~s providên- Parecem bastante óbvias, Srs. Parlamentares,
ciasPélra aimediat;:t ~~rmaHzação das transferências as conseqüências desse· fato para motoristas e pe-
constitucion€lÍsdo FPM,e do FPE,por meio da anteci- destres. Somente no primeirosemestre deste ano, a
paçãoparcial dos ~e~a~ses a serem feito.s nos próxi- BR-116 registrou nesse trecho perto de mil acidentes,
mos mes?s,respectivamente, para os Municípios e com centenas de pessoas feridas e, dentre estas, la-
para os Estados. mentáveiscaso$ fatais.
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Essa rodovia desempenha um papel fundamen
tai para a economia gaúcha. Como principal ligação
da área metropolitana com a região do Vale do Sapa
teiro e, por extensão, com a Serra Gaúcha, a BR-116
é caminho obrigatório para grande parte dos gaúchos
e também para o transporte da produção da indústria
calçadista e do setor metal-mecânico.

a trabalho publicado pelo jornal ABC Domingo
traça um perfil correto das características desse tre
cho da rodovia e comprova, mais uma vez, o quanto é
necessário o permanente investimento em melhorias.
A BR-116, sem dúvida, está no seu limite máximo,
com sua capacidade de absorver um trânsito de veí
culos sempre crescente praticamente esgotada.

Se hoje ela enfrenta essa difícil realidade, é pre
ciso destacar a série de medidas que foram adotadas
ao longo do tempo para buscar facilitar e oferecer ma
ior segurança ao trânsito no trecho mencionado.

Como Ministro dos Transportes entre 1997 e
2001 , tive a oportunidade de lançar o projeto BR-116
- Via Expressa, que se caracteriza por um conjunto
de 21 obras ao longo da rodovia, com a finalidade de
eliminar os pontos de maior estrangulamento do trân
sito, diminuir o tempo de deslocamento e oferecer
maior segurança a motoristas e pedestres. Sem dúvi
da, se muitas das ações previstas no projeto da Via
Expressa não tivessem sido concretizadas à época,
hoje a BR-116 voltaria a ser chamada de rodovia da
morte, a exemplo do que ocorria nos anos 70 e 80.

Gostaria de mencionar, objetivamente, as obras
do projeto Via Expressa que foram efetivadas até o
ano passado, algumas com maior demanda de tempo
e recursos orçamentários, outras com a importante
parceria das Prefeituras locais: travessia urbana na
cidade de Nova Petrópolis; trevo de acesso ao Municí
pio de Dois Irmãos; passarela do Bairro Primavera,
em Novo Hamburgo, oferecendo maior segurança
aos pedestres no trajeto do bairro ao centro da cida
de; viaduto da Avenida 7 de Setembro, também em
Novo Hamburgo; Viaduto do Boqueirão, em Canoas,
uma dos pontos mais críticos da BR-116; e Viaduto da
Avenida João Correa, um dos principais acessos ao
Município de São Leopoldo, local de alta incidência
de acidentes fatais e que, até o final do ano passado,
já estava com uma pista liberada para os veículos e
mais de 85% do projeto concluído.

Ao mesmo tempo, é preciso salientar algumas
ações igualmente relevantes no esforço para desafo
gar a BR-116 na região: a abertura da Avenida Mauá;
a ligação secundária entre os Municípios de São Leo
poldo e Sapucaia do Sul; a duplicação da via de aces
so à Universidade do Vale do Rio dos Sinos; e, segu-

ramente. o investimento mais importante, a extensão
do metrô até a cidade de São Leopoldo, ampliando a
oferta de uma sistema de transporte de massas segu
ro, ágil e extremamente barato. É preciso destacar,
neste aspecto, a grande colaboração do Grupo Edito
rial Sinos em mobilizar lideranças políticas, empresa
riais e a comunidade da região em favor da retomada
das obras do TRENSURB, ainda nos anos 80.

a projeto BR-116 - Via Expressa prevê outras
ações fundamentais. Quero destacar, por exemplo, a
necessidade intransferível de ser levado a termo o
projeto do Viaduto do Rincão, em Novo Hamburgo, já
iniciado na minha gestão como Ministro, assim como
o túnel de acesso à UNISINaS e da elevada junto ao
acesso de Sapucaia do Sul, eliminando assim 3 con
juntos de sinaleiras que acabam por retardar o fluxo
de tráfego. Porém, desde já cabe um alerta: é preciso
também não abandonar o projeto de construção das
passarelas já previstas, pois quanto mais próxima a
rodovia estiver da condição de via expressa, maiores
serão os riscos aos pedestres.

É lamentável, contudo, que o projeto Via Expressa
esteja hoje sem receber a devida prioridade do Governo
Federal, que chegou ao cúmulo de paralisar por mais de
3 meses as obras do Viaduto da João Correa, em São
Leopoldo, que necessita de menos de 15% para sua
conclusão e têm verbas já alocadas no orçamento.

Espero que o atual Governo reserve à comuni
dade do Vale dos Sinos a devida atenção e faça com
que a BR-116 retome o nível de obras que vinha re
cebendo até o ano passado. Do contrário, a estrada
chegará sem dúvida num estágio de profunda ago
nia e completo estrangulamento, como bem frisou a
reportagem do ABC Domingo.

Para concluir, quero salientar a importância do
projeto Via Expressa, consciente dos estudos e le
vantamentos técnicos realizados e da importância
que a BR-116 tem para a economia do Vale dos Si
nos. Quero deixar registrado, ao mesmo tempo, o
grande esforço do Grupo Editorial Sinos ao liderar
campanha em favor da construção da Rodovia do
Progresso, uma estrada alternativa à BR-116, bandei
ra esta também de enorme significado para o Rio
Grande do Sul.

Muito obrigado.
O SR. MARCELLO SIQUEIRA (PMDB - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faleceu em Minas, no dia 10 de agosto,
o ex-Deputado Fernando Jorge Fagundes Netto, su
cumbindo a enfermidades que o enfraqueciam há cerca
de 2 anos e deixando atrás de si a consternação de
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quantos com ele conviveram. Demais, legou uma bio
grafia de atividades públicas e empresariais ao longo de
3 décadas intensamente vividas. Nesta Casa, Deputa
do eleito pela antiga Arena, cumpriu 2 mandatos, no pe
ríodo de 1971 a 1979, quando se dedicou principalmen
te a estudos sobre as relações de trabalho, tema que
preferia para pesquisar e debater.

Engenheiro que, como eu, formou-se pela velha
Escola de Engenharia de Juiz de Fora, hoje Faculda
de incorporada à Universidade Federal, Fagundes
Netto foi 3 vezes Secretário de Estado. Em uma delas,
desejo destacar, ocupou a Secretaria de Indústria e
Comércio no Governo Aureliano Chaves. Destaco o
fato porque foi ele quem, em 1976, representou osin
teresses de nosso Estado nas conversações com os
bancos europeus integrantes de um consórcio forma
do para financiar a implantação da AÇOMINAS, oca
sião em que reagiu a poderosas pressões externas
para que delegasse a grupos ingleses a execução da
obra física da grande empresa, que ainda hoje figura
entre os motivos de orgulho de nossa gente. Acabou
prevalecendo o direito de os mineiros assumirem a
obra, tal como queriam e haviam projetado.

FClgundes integrou missõesbrasil.eiras comerciais
no Oriente Médio, no México,. em Genebra e nos Esta
dos Unidos. Foi Diretor da Confederação Nacional das
Indústrias eda FeçJeraçãodaslndústrias de Minas Ge
rais. Sua vida pública, ainda pontilhada de várias outras
funções, estendeu-se até o Goyerno José Sarney, como
Presidente da Rede Ferroviária Federal.

Ao comunicar a V.Exas.o infClusto acontecimen
to, estou propondo que os.AnaisdCl CClsa inscrevam
nossoyoto depesar e que elele se dê conhecimento à
viúva enlutada, Sra. Therezinha FClgundes Netto.

Muito obrigado.
O SR. FEFlNANDO GONÇALVES (PTS - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em atenção ao Dia Nacional
da Saude, o Jomi3Ido Commercio, do Rio de Janeiro,
publicou na edição de 5 de agosto caderno especial
intitulado ''A saúde do brasileiro", em que mostra os
grandes aVClhços alcançados pelCl área da medicina
em nosso PClís, como também as profundas carênci
as pelas quais passa o setor na atualidade.

São mCltérias queciemonstram as diversas con
quistas obtidas pelo Brasil, a despeito das grandes difi
culdades e dClSCri$es sucessivas de ordem econômica,
social e polfticavérificadas nas últimas décadas. Os ín
dices. de mortalidade infantil estão caindo de maneira
gradual e consistente. Háexcelentes exemplos de pre
venção, mediante programas de vacinação em massa,

como as campanhas contra poliomielite, felizmente, já
erradicada; contra o sarampo e contra a gripe, neste
caso, beneficiando a população de idosos.

É bem verdade que persistem no País situações
de verdadeira calamidade na área da saúde pública, en
demias - por exemplo, a dengue e a malária - e o ver
dadeiro sucateamento da rede hospitalar pública, com
imensos sacrifícios à maioria da populClção brasileira.

Mas quero destacar a matéria do Dr. Carlos
Alberto Leite, um dos mais conceituados médicos de
nosso Estado, que escreveu, no referido encarte do
Jornal do Commércio, sobre tema dos mais relevan
tes da atualidade, qual seja, "cuidados básicos após
os 50 anos", de interesse de toda a sociedade, espe
cialmente quando se sabe que o Brasil vem alterando
o perfil de SUCl população, com aumento considerável
do contingente de pessoas idosas.

O ilustre Dr. Carlos Alberto Leite tece considera
ções sobre o assunto e oriehta as pessoas para a pre
venção de doenças comuns a quem chega aos 50
anos de idade, Gomo arteriosclerose, diabetes, artro
se, gastrite, problemas pulmonares, dentre outras,
prestando inestimável serviço aos leitores.

A preocupação com a chamada terceira idade,
Sr. Presidente, demonstra que esse grande especia
lista d~ área médica, que tanto honra Nova Iguaçu
como a nossa Universidade -a UNIG por fazer parte
do seu corpo docente, possuiprófunda sensibilidade
no cumprimento danobre mis$ãoa que se propôs, ao
abraçar a. carreira com dedicação e entusiasmo.

Por isso, foi muito feliz e oportuna a iniciativa do
Jornal do Commércio em oferecer aos seus leitores
um caderno especial declicadoao Dia Nacional da
Saúde, sobretudo pe'aqualificaçâo dos que escreve
ram a respeito, destacando"se o mencionado texto do
Dr. Carlos Alberto Leite.

Parabéns ao Jornal do Commercio por tão aus
piciosa escolha,trazendó para suas páginas as orien
tações desse grande médico, de formação humanis
ta, a quem reitero rriínhClrllais profunda homenagem,
por tudo O que tem reaUzadopelCl Medicina e pela so
ciedade a que serve comtClnto carinho.

Era o que tinha Cl dizer.
O SR. JOÃOiTOTA(PP -AC. Pronuncia o seguin

te discurso:) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hoje, em tOdo o Estado que represento, o Acre, a popu
lação está em pleno festejo cívico péla data mais repre
sentativa de sua própria existência. Afinal, neste dia co
memoram-se 101 anos do início da chamada Revolu
ção Acreana na cidade de Xapuri, então entreposto
aduaneiro do Governo bOliviano na cobrança de impos-
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tos dos recursos advindos da produção do látex, à épo- ringueiros liderados pelo gaúcho Plácido de Castro não
ca tão-somente em início deum processo que teria seu hesitaram ao apelo das armas para consolidar a pre-
boom anos depois, quando chegou a ser o primeiro item sença num território que já consideravam brasileiro, en-
da pauta de exportação do País, desbancandoprodutos quanto o Governo boliviano apelava para negociações
tradicionais como o açúcar e o café. com a companhia americana Bolivian Syndicate, a fim

A data se reveste de toda uma simbologia, uma de, através de um arrendamento, garantir a proteção
vez que foi através da determinação popular, mobiliza- americana para um enfrentamento que se mostrava
ção política e o esforço militar espontâneo da própria inevitável. Do lado brasileiro, o Governo Central, de iní-
comunidade local, que resolveu pegar em armas para cio hesitante, resolveu intervir favoravelmente, alegando
proteger seus interesses. Foi onde teve início a luta para a defesa de seus cidadãos, seringueiros já em plena
que o território acreano, então pertencente em sua movimentação militar que passaram a contar com a
grande maioria à Bolívia, passasse a integrar a naciona- simpatia e apoio de inúmeros setores da sociedade, 50-

lidade brasileira por legítima e heróica vontade popular. bretudo os ligados ao comércio da borracha.
O fato é de todo singular na história nacional, uma vez Felizmente, consolidando nossa tradição nego-
que o Acre passou então a ser a única unidade da Fe- ciadora através de uma diplomacia competente e ex-
deração anexada pela vontade soberana de sua pró- tremamente atuante, o Barão de Rio Branco conse-
pria população, a maioria brasileiros advindos do Nor- guiu convencer as autoridades bolivianas a assinar o
deste e que encontrou nas matas da Amazônia bolivia- Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil comprome-
na, chamada então pelo Governo vizinho de "Tierras tia-se a indenizar a Bolívia pela perda do território,
non conocidas'; as melhores mostras da hévea, muito com cerca de 2 milhões de libras esterlinas, a conces-
apreciada no mercado internacional. são de algumas faixas do Estado do Mato Grosso e a

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a história construção da famosa Estrada de Ferro MadeiralMa-
do nascimento desse sentimento de acreanidade e moré, onde milhares de trabalhadores brasileiros tive-
brasilidade nesse rincão à época perdido na imensi- ram suas vidas ceifadas, durante a obra, em virtude
dão da floresta tropical apresenta toda uma peculiari- de epidemias consecutivas de malária.
dade ainda não suficientemente estudada e explora- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante
da por nossos historiadores. Tratava-se de gente, em do exposto, é imperativo reconhecer que a história
grande parte, fugida, no final do seco XIX, de uma das acreana, desde sua gênese, vem carregada de um
piores secas verificadas no Nordeste brasileiro. A ver- apelo patriótico singular que dignifica e serve de
dadeira epopéia começava nos portos de Recife, Na- exemplo por suas páginas de coragem, desprendi-
tal e Fortaleza, onde os sertanejos embarcavam em mento, heroísmo e determinação. A Revolução Acre-
grandes navios mercantes rumo a Belém, entrada do ana não apenas resultou no aumento do território bra-
desconhecido mundo amazônico, levando unicarnen- sileiro, incorporando riquezas e possibilidades de de-
te a esperança, a força de seu trabalho e a determina- senvolvimento, como também consolidou a tradição
ção por uma vida melhor. brasileira de não se acovardar diante das adversida-

Da chamada "Metrópole da Amazônia" recebi- des, assim como não prescindir dos meios civilizados
am suas poucas orientações para onde deveriam em- e oficiais para dírimir contendas e disputas. Parabéns
b<:ircar rumo ao absolutamente desconhecido, o que a todos os acreanos que deram este exemplo de bra-
significava dizer, na maioria das vezes, os limites oci- silidade a todos os cidadãos deste País.
dentais do Estado do Amazonas, onde estavam as Muito obrigado.
melhores espécies de seringueíras. Do território bra- O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
sileiro para a penetração em massa no território boli- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
viano, detentor das espécies nativas mais cobiçadas, Srs. Deputados, tenho a mais grata satisfação de re-
não demorou muito. É claro que essa verdadeira in- gistrar no plenário da Câmara dos Deputados, nesta
vasão não passaria despercebida por muito tempo tarde, o fato de haver a cidade de Goiânia, Capital do
pelas autoridades do país vizinho. Começava então o Estado de Goiás, tornado-se urn dos centros referen-
embate entre a soberania de um país e a obstinação ciais da Medicina brasileira no que diz respeito ao tra-
de seringueiros em· permanecer e defender os espa- tamento de neoplasias malignas. O Hospital Araújo
ços recentemente conquistados. Jorge é o primeiro da Região Centro-Oeste (incluindo

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dos pro- o Distrito Federal) a ter em seU serviço de Medicina
testos form<:iis à investida militar verificou-se um interva- Nucle<:ir o aparelho Gama Câmara-Portátil-Neoprobe,
lo de intensa movimentação de ambos os lados. Os se- um equipamento de última geração utilizado em cirur-
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gias radioguiadas, em casos de tumores na mama Câncer, uma instituiçãoprivada, inaugura o seu Ser-
para a retirada do chamado linfonodo sentinela. Entre viço de Medicina Nuclear, pois é o primeiro hospital
as vantagens do método estão a menor incisão, redu- do Centro-Oeste a fazer cirurgias com uso de radia-
ção do tempo de internação e recuperação, a minimi- ção. Sobre o assunto, a repórter Elisângela Santos di-
zação de comprometimento da área onde se localiza vulgou no jornal Diário da Manhã informações deta-
o tumor e o uso de anestesia local. O Presidente da Ihadas sobre o novo serviço do Hospital Araújo Jorge,
Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e sem dúvida merecedor de todo o nosso aplauso:
Imagem Molecular, Prol. Adelanir Antônio Barroso, Espero que o Ministério da Saúde dê todo o
diz que a cirurgia radioguiada, na qual se usam míni- apoio necessário à iniciativa, creditando-lhe recursos
mas quantidades de radiação, é empregada no Brasil financeiros para o bom atendimento de portadores
desde 1997. Há médicos brasileiros que possuem o dos diversos tipo de câncer.
aparelho e o utilizam em clínicas particulares. Agora, Era o que tinha a dizer.
em matéria de hospital, o Araújo Jorge, de Goiânia, Muito obrigado.
será. o primeiro a usar o referido procedimento e seu O SR. VANDER LOUBET (PT - MS. Pronuncia
objetivo principal é atender p<icientes de menor po- o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
der aquisitivo, que poderão se beneficiar do serviço putados, há 23 anos, quando ainda estava rompendo
através do Sistema Único de Saúde (SUS). A médica a placenta, o Partido dos Trabalhadores plantava um
Neusa Rodrigues, do Departamentode Medicina Nu- sonho, dos mais ambiciosos, mas também dos mais
clear do Hospital Araújo Jorge, revela que a unidade generosos: construir a sociedade socialista, onde a
já realizou com êxito absoluto oito cirurgias radioguia- capacidade humanista se exerça ativamente em to-
das e cotr).a próxima chegada de novos especializa- das as relações sociais, econômicas e culturais.
dos aparelhos de última geração, todos importados, N d· d' d T -' 'd' .
pr.etend.e am.p.liarneste seme.streo. númerod.e atendi- essas. l1aS .eca as, a mlltancla parti ana
. .. . . . . . juntoaos movimentos sociais trouxe-nos um acúmulo
mentos a doentes que neces~itamdesse. tratamento. d .- . . h I

Ante~ dessa cirurgia radioguiada, era extraída uma e~i~~:~e~f~~::r:~e~~~::~n~:g:~ f:~:~~~:,
gr<:mdequ~ntidad~de conjuntos de gânglios, o que reforçaram nossa estrutura orgânica e estatutária, de-
prq~ocava uma lesão muito grande n<i área envolvida. ram-nos os ensinamentos necessários para avançar
A incisãgetabem maior e os movimentos e sensibili - em direção às rnudanças reclamadas pelo conjunto
dadedo~bn3çosdapaciente de Qâncer de mama fica- da sociedade.
vam bastante comprometidos. Osgânglios retirados e

enviad~ppara.e~ame. ficam na rE~giãoda. axila e du - repre~:~~~ç~~S;ht~~amn~ ~~:,m~~~a1~9~:i::~~c~~~
r~nt~ess: proc6fso de retirada, pelo métod? empre-
gado~~teriorment~l c9rria-se o risco de.le~ionar al- processo que levou umsindicalista à Presidência da
gunsnerv()s portr~tar-sede uma área de. bastante República, esse partido vê-se desafiado a edificar a
sensibilidade, o que oca~ionava o comprometimento mais complexa experiência de sua história. Para ser o
dobraço.j},gora, a paciente faz a cirurgia em um dia e instrumento confiável e eficiente das mudanças; para
vai emb()r~ para ca.sa ·. no outr6,indi?ando-~e.que, remover feridas e tabus petrificados ao longo dos
alérn do mai~, a regiãQem que os gânglios foramreti- anos; para, enfim, fazer das reformas estruturais um
rados se.tor~aa P9pular"ingua". Na verdade, o Iinfo- novo e robusto pilar de sustentação da cidadania co-
nodo ou· g~nglionão fica com aquele inchaço, uma letiva, o PTterá de superar-se como nunca.
vez que, .n~ verdacIe, a função dqs gânglio~ é·resistir Assumir o ônus de ser. governo é mais que um
e protege~o .organismo contra ainvasã~ de bactéri- gesto de coragem. É uma atitude inconteste de extre-
as,t()xina~Elaté mesITlocélulasin~de9uada~aocor- ma responsabilidad~,que põe o conteúdo e a perso-
po h~man(). Naárea da oftalmologia, da ne~rologia e nalidade de um ideárioprogramático acima de quais-
da cardiologi13 (rec;entementefoiinaugurado o Hospi- quer paixões ou interesses menores.
t~1 A~js Hapsi, UITl dos m13ism()dernos do Brasil, dota- Mas assUmir apenas não basta. Torna-se impe-
dod~ equipamento de última •• gera~ãopara o trata- rativo que o exercício dessa r~sponsabilidade seja
mento dasdoençasc~rdfacas, principalmente a de balizado pela resolução competente dos desafios
Chagas), a cigade de ~oiãnja já se apresentava postos, ainda qUE:l os resultados não ganhem visibili-
com~centrode referência mé<fi~~ em todo o P<iís. dade a curto prazo:
Agor~, na espe<:iaJidade deonC?logia, o Hospital Ara- Justamente por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
újo Jorge, mantido pela Associação de Combate ao Deputados, venho reiterar a importância estratégica
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de fortalecer a base de apoio ao Governo, que não é
um governo do PT ou para o PT, mas um governo de
brasileiros para os brasileiros. E o PT de Mato Grosso
do Sul, consciente do dever e da responsabilidade em
dar sua contrapartida, vem contribuindo para alimen
tar e sustentar a vontade dos que interpretam as re
formas como elas são, reformas para beneficiar o
Brasil e todos os brasileiros, não para um pedaço do
Brasil ou para uma fração de brasileiros.

Hoje, o PT de Mato Grosso do Sul é o que apre
senta o melhor desempenho de crescimento entre todos
os 27 Estados brasileiros. Os números são eloqüentes.
Nosso Estado reelegeu o Governador Zeca do PT e ele
geu uma bancada federal com 3 de 8 Deputados e 1 de 3
Senadores. O partido tem 3 Deputados Estaduais, 10
Prefeitos, 10 Vice-Prefeitos e 98 Vereadores.

O PT sul-mato-grossense lidera o índice por
Organização Territorial (IOT), instituído pelo Diretório
Nacional para medir a atuação e o crescimento da le
genda em todo o País, porque está organizado nos 77
Municípios, sendo que em 70 deles por meio de dire
tórios municipais e em 7 por comissões provisórias.

De acordo com o 10T, e tendo como parâmetro a
organização em diretórios municipais, o PT de Mato
Grosso do Sul é o que mais cresceu no Brasil, tendo
hoje um índice de 90,9% de presença orgânica con
solidada, à frente do Acre, que atingiu 86,4% no mes
mo quesito.

Não por acaso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esses 2 Estados são dirigidos por Governa
dores petistas reeleitos. O mesmo índice por Organi
zação Territorial também referenda Mato Grosso do
Sul pela dimensão orgânica do PT: é o Estado em que
o partido alcança seu maior índice proporcional de fili
ados: em cada grupo de mil eleitores sul-mato-gros
sense, 10,63 são filiados ao Partido dos Trabalhado
res. Em segundo lugar está o Amapá, com 9,3 filiados
em cada mil eleitores, e em terceiro o Rio Grande do
Sul, com 7,5 filiados em cada mil eleitores.

Vale frisar que dos 21.000 filiados petistas de
meu Estado, 16.000 já exibem, orgulhosos, sua carte
irinha partidária. Com um detalhe: entrar no partido
não significa simplesmente assinar uma ficha. O Dire
tório Regional- do qual me orgulho de ser presidente
- programou 9 encontros microrregionais, 5 dos quais
já realizados, e a Secretaria de Formação Política já
promoveu 32 cursos, envolvendo 1.257 novos filiados.
Ninguém entra no partido sem conhecer suas regras,
seu estatuto, seu programa.

Estamos numa legenda pronta para os desafios 
legenda que tem uma das mais ricas e democráticas
culturas de debate interno. Esta força está coerente com

sua histéria e suas bandeiras. Persegue as mudanças.
Não teme encarar o ônus de medidas amargas e anti
páticas, mas não permitirá que se desfigure sua base
ideológica. O PT quer, sim, caminhar com o conjunto da
sociedade, pelas reformas da Previdência, Política,
Agrária, Eleitoral e Tributária. O PT cresce e quer que
seus aliados também cresçam, porque é fundamental
guarnecer a caminhada e a determinação do Presiden
te Lula de transformar este País num lugar onde a justi
ça, o direito e a paz sejam a extensão de todos os lares,
e não um usufruto de privilegiados.

Muíto obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, Mato Grosso do Sul já é refe
rência no Brasil sob vários aspectos, mas quero aqui
chamar a atenção pelos exemplos que o Estado dá na
área educacional. O Bolsa-Escola, projeto implantado
no Governo petista, serve de base para que o Ministé
rio da Educação tente ampliar o repasse de verbas
para famílias carentes que devem garantir que os fi
lhos estejam em sala de aula.

Destaco agora o Programa Nacional de Educa
ção na Reforma Agrária - PRONERA, destinado à
educação profissional de nível técnico para assenta
mentos, resultado de uma parceria do Centro de Edu
cação Profissional de Aquidauana (CEPA) e da Uni
versidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A propos
ta do curso de quatro anos de duração vai atingir 26
Municípios e 79 assentamentos. O que significa que
34% das cidades do Estado serão contempladas com
o projeto de suma importância, principalmente por
garantir ensino no campo e permitir que a região, ba
sicamente agrícola, tenha mão-de-obra qualificada.

Peço também apoio aos colegas para que a
idéia seja difundida e o projeto consiga chegar aos
oito Municípios pólo como está proposto. Hoje Sidro
lândia e Nioaque estão recebendo o curso, contem
plando 34 assentamentos. Faltam ainda 45 para se
atingir a meta.

Com mais esse passo, Mato Grosso do Sul
mostra que está preocupado com o desenvolvimento
social, dando oportunidades para toda a população,
sobretudo para o homem e a mulher do campo. Pro
porcionar educação significa reduzir a violência, au
mentar a produtividade e consolidar a permanência
das famílias na zona rural com qualidade de vida.

Muito obrigado.
O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, foi inaugurada, segunda-feira passa-
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da, no Rio de Janeiro, a primeira turma do programa
nacional do SESI em apoio ao Projeto Por um Brasil
Alfabetizado, do Ministério da Educação.

A escolha do Estado deve-se ao fato de que foi
no SESI-RJ que se desenvolveu a metodologia esco
lhida pelo SESI nacional para o programa de alfabeti
zação, que pretende atingir 2 milhões de brasileiros
com mais de 15 anos até 2006. O método criado em
1999 no Rio de Janeiro deu origem ao Projeto Trans
formar, de alfabetização de jovens, contemplado em
2001 com o Certificado de Programa de Alto Impacto
Social conferido pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD).

O prograrna desenvolvido pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), por
meio do SESI-RJ, prevê, até 2006, a alfabetização, no
Estado, de 50.000 pessoas acima de 15 anos de ida
de, sendo 10.000 ainda este ano.

O objetivo é criar 500 turmas de alfabetização
em 4 Municípios da Região Metropolitana do Rio (Rio
de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de
Caxias). De acordo com o IBGE, existem 330.502
analfabetos acima dessa fàixa etária somente na Re
gião Metropolitana. O número de analfabetos em todo
o Estado supera a marca de 715.000 pessoas.

OProjeto Transformar, Sr. Presidente,já benefi
ciou 16.690jovensentre15e 19 anos em todo o Esta
do do Rio e foi o responsável pela erradicação do
analfabetismo entrepessoàs dessa faixa etária em
regiões consideradas extrernamente carentes, como
o noroeste fluminense.

A chancela da ONU e os resultados altamente
positivos do projeto - cuja característica principal é a
mobilização social, tanto dos profissionais de educa
ção quanto das comunidades atendidas - levaram o
Ministério da Educação a considerar o método como
modelo na fase de desenvolvimento do Projeto Por
um Brasil Alfabetizado.

Parapreparar os educadores do SESI de outros
Estados na metodologia do Projeto Transformar, o
SESI-RJ realizou, de 28 a 31 de julho, em Cabo Frio,
curso de capacitação que envolveu os coordenadores
de educação das .unidades de Alagoas, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná, Pa
raíba, Sergipe e Tocantins.

É urgente que haja uma estratégia para a supe
ração do baixo nível de escolaridade de nossos jo
vens e adultos. A escolaridade média do brasileiro
adulto é baixá para 0$ padrões internacionais. Além
de baixa é de má qualidade e mal distribuída. Cerca
de 61% dos jovens e adultos do País não completa-

ram o ensino fundamental, ou seja, tem menos de 8
anos de estudo completo. O resultado dessa dramáti
ca estatística éque o brasileiro fica distante do mer
cado internacional cada vez mais competitivo.

Outro impacto negativo vai se refletir nas gera
ções futuras, uma vez que todas as pesquisas mos
tram que o principal determinante da defasagem e da
evasão escolar de crianças de 7 a 14 anos é a baixa
escolaridade dos pais , das comunidades em que
essa crianças vivem.

De forma silenciosa mas muito eficaz, Srs. De
putados, o Projeto Transformar do sistema FIRJAN,
que já corneçou a mudar o quadro de analfabetismo
nos 92 Municípios que formam o Estado do Rio de Ja
neiro, parte para um projeto mais audacioso: erradi
car o analfabetismo entre os jovens de 15 a 19 anos
no Brasil. Parabéns à FIRJAN.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao
V -GRANDE EXPEDIENTE
Peço mil desculpas aos Deputados Almir Moura

e Carlos Willian pelo atraso do Grande Expediente,
em função de o Pequeno Expediente ter se estendido
até as 16h15min.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o
nobre Deputado Almir Moura, que dispõe de 25 minu
tos na tribuna.

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, obrigado a V.Exa.
pela oportunidade concedida a todos os Parlamenta
res, oS mais antigos e também os mais novos desta
Casa, algo muito importante.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presi
dente Lula elegeu as reformas previdenciária e tribu
tária como prioridades e, salvo melhor juízo, estas
são as mais complicadas e as que enfrentarão maior
resistência.

No caso da reforma previdenciária, o Governo
está enfrentando e vai enfrentar a classe mais organi
zada da sociedade brasileira: a dos servidores públi
cos, que inclusive sempre apoiou a candidatura Lula.
Para aprovar a reforma tributária, o Governo vai preci
sar superar 2 embates: o primeiro contrapõe-se ao
próprio Governo, ou seja, União, Estados e Municípi
os. Cada um destes entes federativos quer aumentar
sua fatia no bolo da arrecadação.

O problema é que ninguém aceita perder. A so
lução vai ser aumentar o tamanho do bolo. Como nos
sa economia está estagnada e não há indícios de que
a situação vá melhorar a curto prazo, resta ao Gover-
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no aumentar a carga tributária. Mas aí emerge o se- Ihista interessa mais ao conjunto da população do
gundo embate: poder público versus sociedade civil, que a reforma da Previdência.
liderada pelo empresariado. O Governo não pode ceder à tentação de propor

Esta última categoria é a mais poderosa do aos trabalhadores e empresários a simplificação da
País. Se o empresariado resolver parar de investir e relação trabalhista e, ao mesmo tempo, complicar o
fechar seus estabelecimentos, o Brasil quebra imedi- nosso sistema tributário. O Governo não pode usar
atamente. Se uma greve de juízes assombra, uma dois pesos e duas medidas para conduzir as reformas
greve de empresários seria no mínimo catastrófica. tributária e trabalhista.

Posso dizer que, no ambiente atual de incerte- O Governo não pode obrigar os trabalhadores a
zas, já há muito empresário desarmando a barraca. aceitarem a redução de direitos que dificultam a con-
Por isso, a falta de emprego. tratação, como forma de dinamizar a economia e ge-

Por falar nesse assunto, a reforma trabalhista, rar postos de trabalho, se o próprio Governo não acei-
se bem feita, poderá criar as pré-condições básicas ta reduzir a carga tributária para produzir os mesmos
para a volta do crescimento. Mas aqui antevê-se outro efeitos. Esta contradição não se sustentaria. O resul-
duro embate: empresariado versus sindicatos. tado é que ambas as reformas podem se frustrar. A ló-

O empresariado quer aumentar os seus lucros, gica que permeia uma reforma deve permear a outra.
disso ninguém duvida, e cabe à lei deter esse furor Se o Governo entende que será melhor para a
sem, no entanto, inviabilizar a atividade econômica. A economia o aumento ou a manutenção da carga tribu-
lei deve fundar-se no absoluto equilíbrio. tária, até por coerência, deveria propor o arquivamen-

Preocupa-me, Sr. Presidente, o fato de alguns to da reforma trabalhista, porque ninguém, em sã
dos mais proeminentes dirigentes sindicais do País consciência, pode imaginar qualquer reforma neste

campo que aumente ou mantenha os atuais encargos
ainda não terem conseguido compreender esses no- trabalhistas.
vos tempos, e preocupa-me ainda mais que alguns
desses dirigentes tenham grande influência no Go- A reforma trabalhista tem de se pautar na supe-
vemo e estejam utilizando antigas estratégias para ração de dispositivos da legislação, instituídos para a

proteção dos trabalhadores, mas que hoje não funcio
pressionar não mais as empresas, mas o Governo. nam mais. O maior direito de qualquer trabalhador éo

Sr. Presidente, muitos líderes sindicais estão próprio emprego e a proteção desse bem, que deve
acostumados a pintar negros quadros, distorcer situa- ser o fim último de toda legislação trabalhista.
ções e pedir muito para ganhar pouco. Agora que al- Deputado Lincoln Portela, concedo-lhe um
guns se tornaram Governo, precisam se revestir da aparte com muita honra e alegria. VExa. é amigo de
responsabilidade que o cargo exige. Antes de fazer muitos anos, lá da nossa Belo Horizonte, em Minas
declarações, é preciso avaliá-Ias com cautela, sobre- Gerais.
tudo para que não causem estragos à imagem do Go- O Sr. Lincoln Portela _ É verdade, Deputado

vemo. Almir Moura. Quero parabenizá-lo não apenas pelo
Sobre a atual crise de desemprego, o Exmo. Mi- pronunciamento, mas por sua atuação. VExa., que é

nistro do Trabalho, Jaques Wagner, declarou que o Deputado novo nesta Casa, já chegou como se co-
"alarme é maior que o drama". Respeito o Ministro, nhecesse as portas e os caminhos deste lugar. Nobre
sua opinião, mas discordo dela. O desemprego é o Deputado, a minha preocupação é com a questão do
principal problema do povo brasileiro e merece ser emprego. Há poucos instantes trouxe dados da ONU
tratado com a emergência que a situação requer. sobre o crescimento brasileiro nas décadas de 70 e

Da mesma maneira que a maioria dos brasilei- 80. Defendemos muito os trabalhadores; durante 4
ros, na minha família há pessoas desempregadas e anos do meu primeiro mandato eu o fiz e continuo a
sei muito bem o que significa a tragédia do desempre- fazê-lo. A classe trabalhadora precisa ser defendida,
go. Não há como falar em cidadania, em direitos fun- mas a classe empresarial também, porque o Brasil
damentais, sem o emprego. A pessoa sem renda sim- talvez tenha a maior carga tributária do mundo. Não
plesmente está à margem do mercado. Cesta básica podemos continuar dessa maneira, nobre Deputado.
e prato de comida não resolverão o problema. O de- É preciso reverter esse quadro. Sem que seja preciso
sempregado quer trabalho. ler manchetes de jornais, andando pelas ruas, VExa.

Penso que o Governo deveria tomar medidas verá lojas fechando - e não são de empresários que
emergenciais contra o desemprego. A reforma traba- estão dando o cano, nobre Deputado, mas de comer-
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ciantes que já não mais agüentam a carga tributária e debate com a sociedade. V.Exa. tem razão porque
essas oscilações no mercado. Emuito difícil também essa agenda das reformas previdenciária e tributária,
ser empresário na Nação brasileira. O Governo Fede- na minha avaliação, já está vencida. Temos de cum-
ral, do qual faço parte como base de sustentação- e, prir a agenda que virá pela frente, que é tratar da re-
diga-se de passagem, nobre Deputado, votando sem forma agrária, dos sem-teto, dos movimentos que es-
barganhar nada, nemmesmo emenda de Orçamento; tão aí. Vejamos os movimentos dos sem-terra, dos
o que estou recebendo ainda é do ano passado -, sem-teto e, se organizarmos, ainda o movimento dos
precisa preocupar-se com a questão do emprego, do sem-assistência médica, daqueles que não têm edu-
trabalho. Essa é uma grande preocupação que tenho. cação, dos que passam fome, dos que não têm dinhe-
Enecessário criar,· fomentar o trabalho no Brasil, do iro.. O que acontecerá ao País? Essa é a herança que
cOntrário não daremos conta. Sem trabalho, a violên- recebemos. O Governo Lula recebeu, depois de 500
cia cresce. Ela cresceu assustadoramente este ano anos, o País nessas condições. Temos a compreen-
em relação aos 6 primeiros meses do ano passado, são de que não resolveremos esses problemas em 6
principalmente no Distrito Federal, onde cresceUem meses nem nos primeiros 4 anos do Governo Lula.
mais de 30% ou 40%. Por quê? Porque falta emprego, Temos um caminho a. percorrér e sabemos das dificul-
dignidade e porcausa da exclusão social. Os movi- dadesa enfrentar. Parabéns, Deputado, por sua cla-
mentos dos sem-terra estão por. aí. Como disse há reza e pela responsabilidade com que faz seu diScur-
pouco tempo nesta Casa, o Sr. João Paulo Rodrigues, so nesta tarde. Muito obrigado.
Coordenador dOMoviniento dos Trabalhadores Rura- O SFtA~MIRMOURA -Muitoobrigado, Depu-
is Sem Terra, disse que,quan~oessemovimentoesti- tado. Sou Parlamentar da basrdo Governo, pertenço
ver com tmilhão de trabalhadores nas estradas,tira- a um partido queaj4doua eleger o PTe tenho a res-
~ão a tapa aspessoas das casas compradas, adquiri- ponsabilidade, juntamente co I11 meu partido, de votar
das com o suor do trabalho. Esse não é o Brasil que as reformas. do Governo,. claro que apresentando
conheço e queo Presidente Luiz Inácio Lula d~ Silva nossas idéias, as do PL e .as da Liderança da nossa
pre~ou e prega .. para nós. E olha. que faço parte da bancada. Tenho a obrigação de votar com a bancada.
qase de s4stentação.OPresidenteprecisatom~rme- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Coriolano
didas enér~icas, principalmente qu~nto à geração.de Sales.
trabalho. Parabéns pelo seu pronunciamento, nobre O Sr. Coriolano Sales - Deputado Almir Moura,
Deputado Almir Moura. sou o Deputado Coriolano Sales, da Bahia. Tenho

O SR. ALMIR MOURA -. Muito Obrigado pelo muito prazer em apartear VExa., que faz um pronun-
apa~e, Deput~do Uncoln Portela. Será muito difícil ciamento responsável e importante para a vida do
esses programas chegarem.ao trabalhador desem- PaIs. Na minha VIsão, o desemprego não será resolvi-
pregado; queJá não tel11 crédito para fazer face ao di~ do, se o Governo não fizer as políticas prometidas do
reitode~~ebenefício que o Governo quer ceder. crescimento e do desenvolvimento econômico, capa-

COncedoumaparte ao nobre Deputado Zé Geraldo. zes de.gerar postos de trabalho, renda e emprego, o
O Sr. Zé Geraldo - Deputado Almir Moura, que ajudaria na resolução do gravíssimo problemada

agradeçpa V.Exa. ~ opprtunidade do aparte. Sei que violência· em nosso País..Acho que no fundo dessa
VExa.. tem ul11 longp pronunciamento afazer, mas questão está a carga tributária mesmo. Esta reforma
não poderia deixardeaparteá-Io pela seriedade com não éreforma trib~tária- VExa. sab~ disso -, mas
que se diri~e àpopulação deste ~aís, que está neste um ajuste tributárip' O País· pode chegar a mais de
momento atentaàTV Câmara ouvindo o pronu~cia- 40% de carga tributária em relação ap PIB. Trata-se
mentodtVEx~. P~nsoquenós, Deputados, temos a de uma violênciamuitogrand l1l quecontinuará permi-
responsabili~a~e mUit? wande de levara verdadeira tindo a informalidade, •. que impede a arrecada9ão e
inforl11a9ãpaopovo brasileiro. Aqui há Deputados que prejudica a Previdência Social. o.Governo deveria
tentam clesyiartotalrrlente o assunto paradesgastar o pensar em diminuir a grande c(lrga tributária que hoje
Governp. Por exemplo,. o Deputado do PFL que me está atropelando o cresciment? e.o desenvolvimento
antecedeuchegdu a se referir à carteira dos velhi- econômico doPaís. Oueroparabenizar V.Exa. por es-
nhos. Ora,e~tamosfazêndouma. reforma pr~viden- tar tocando num ponto import~nte 'lue realmente de-
ciáriaexatarnente para8ue todo trabalhador brasilei- veria fazer parte da agenda dos debates na Câmara
ro ten8aacT$so à Previdência, à garantia do futuro da dos Deputados.
apose~t~dorip,mas há oposição a isso, o queé nor- O SR.ALMIRMOURA - Obrigado, Deputado
mal. Teremoa um trabalho muito grandep~la frente: o Coriolano Sales. Quero dizer a V.Exa. que. não basta
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simplesmente aumentar o tamanho do bolo para cada as diversidades de cada classe de trabalhadores e a
um, porque se aumentaria a carga tributária. O assun- realidade de cada empresa.
to me preocupa muito, porque sou um político respon- A nossa legislação frustra o princípio da isono-
sável. Tenho de ajudar e votar com o Governo porque mia, ao dispensar o mesmo tratamento a pessoas e
sou Governo. Fala-se em carga tributária daquilo que empresas em situações diversas. Obrigações forma-
já está no pico e não vai diminuir, mas se esquece de tadas para grandes empresas são também comina-
que o que está embaixo poderá aumentar. das às pequenas e microempresas. É um absurdo!

Concedo um aparte ao nobre Deputado Adelor A negociação coletiva é um instituto adequado
Vieira. para contemplar diferenças e tornar a relação traba-

O Sr. Adelor Vieira - Nobre Deputado Almir Mou- Ihista mais inteligente e benéfica para o trabalhador e
ra, cumprimento VExa. pelo brilhante pronunciamento para a empresa.
que retrata o momento que o País vive com o novo Go- Sr. Presidente, há direitos gerais que na situa-
vemo e as transformações por meio das reformas que ção específica se tornam maléficos. Cito, como exem-
se encontram nesta Casa, em processo de votação, das pio, o direito do trabalhador a pelo menos 1 hora de al-
que serão votadas nos próximos dias e das que, segu- moço intrajornada.
ramente, aportarão nesta Legislatura. VExa. desenvol- Perto atenção aos Srs. Parlamentares para a ex-
ve um trabalho responsável e sério, faz a análise impar- plicação que darei a respeito do assunto. Conheço
dai da realidade em que nos encontramos. Concordo estudantes que estudam à noite e gostariam de redu-
com VExa. quando diz que há uma expectativa da Na- zir seu intervalo de almoço para que possam sair
ção por desenvolvimento social e distribuição de renda mais cedo do trabalho. Repito: sair mais cedo do tra-
mais justa para a gente brasileira. Políticos que somos, balho. Ainda que haja a aquiescência da empresa, o
preocupa-nos o fato de alguns outros políticos fazerem intervalo de 1 hora não poderá ser reduzido, mas po-
projeções astronômicas e lançam números difíceis de derá ser aumentado para 2,3 horas, de acordo com a
cumprir. Há aqueles que continuam interessados na te- vontade do empresário, para segurar o empregado
oria do quanto pior melhor; existem verdadeiros profissi- até mais tarde na empresa. Reduzir, nunca. O que
onais nessa área. Nós não somos assim; sabemos que nasceu para ser um direito acaba atrapalhando.
os problemas existem e precisam ser sanados. Com a Para quebrar essa rigidez, apresentei o Projeto
ajuda de Deus e boa vontade dos que foram eleitos para de Lei n° 1.576, de 2003. A edição do jornal O Dia, do
trabalhar nesta Casa, vamos proceder às reformas e fa- Estado do Rio de Janeiro, do último domingo, taxou o
zer com que o País realmente encontre o caminho do projeto de má idéia, talvez porque o jornalista nem o
desenvolvimento, para gerar emprego, renda e dar me- tenha lido, talvez por preconceito mesmo.
Ihores condições de vida à nossa sociedade tão sofrida. Para que as negociações coletivas atendam às
Associo-me a VExa. no seu pronunciamento. VExa. demandas dos trabalhadores, é preciso proceder a
está correto. Precisamos continuar nesta linha, confiar uma profunda reforma sindical. O nosso atual modelo,
em Deus e fazer da esperança do povo brasileiro a cer- fundado na unicidade e no imposto sindical não mais
teza de dias melhores. Os momentos são difíceis, as re- se coaduna com estes novos tempos.
formas estão aí para serem implantadas e tenho a cer- Esse modelo, resquício de uma ordem fascista e
teza de que alcançaremos o objetivo. É bom que se es- autoritária da primeira metade do século passado, não
c1areça que não se fazem reformas sem que alguém proporciona ao trabalhador o direito de escolher o seu
faça concessões. Mas nos esperam dias melhores, con- próprio sindicato. Ou se filia ao sindicato único ou a ne-
forme VExa. traz no arrazoado de seu pronunciamento nhum. De uma forma ou de outra é obrigado a pagar.
nesta tarde. Parabéns, Deputado Almir. A unicidade e o imposto sindical estimularam a

O SR. ALMIR MOURA - Muito obrigado, Depu- proliferação de sindicatos fracos, sem nenhuma re-
tado Adelor Vieira. VExa. sabe que lhe tenho profun- presentatividade, com um único objetivo: arrecadar o
do respeito. Temos fé em Deus e acreditamos que o imposto sindical e enriquecer seus dirigentes.
País verá dias melhores. Por isso, muitos sindicatos se tornaram verda-

Sr. Presidente, nos países desenvolvidos, a re- deiras máfias. Veja o que ocorre em São Paulo, onde
lação capital/trabalho funciona muito bem, com van - pessoas foram assassinadas por causa de disputa
tagens para ambas as partes, sem a rigidez da nossa por controle de sindicatos.
legislação. Os direitos vão sendo conquistados e am- Apresentei, mês passado, a PEC n° 121, que ina-
pliados a partir de negociações coletivas, respeitadas ugura urna nova era para o sindicalismo brasileiro. Ela
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se fundamenta em duas medidas: a liberdade sindical,
nos moldes da Convenção 87 da OIT, e o direito do tra
ba�hadorde contribuir para o sindicato que lhe convier.
Se for aprovada, ela permitirá a livre concorrência entre
os sindicatos. Só vão prevalecer os bons sindicatos. Os
maus estarão inequivocamente condenados.

Manter-se-á a obrigatoriedade da contribuição
sindical, mas o trabalhador escolherá com qual sindi
cato ele vai contribuir.

A simples extinção da contribuição pode levar o
movimento sindical brasileiro ao caos. Afinal, a julgar
pela representatividade da maioria dos atuais sindi
catos, os trabalhadores não vão querer contribuir.

A manutenção da contribuição é uma forma de
estimular a sindicalização dos trabalhadores e o forta
lecimento da classe operária.

Com o fortalecimento dos sindicatos, a reforma
trabalhista vai encontrar terreno fértil. Quebrar a rigi
dez da lei, com sindicatos fortes, não vai significar re
dução de direitos, mas ampliação de possibilidades.

Creio que estas mudanças serão passos decisi
vos para o desenvolvimento do Brasil. Uma sociedade
mais participativa,mais demqcrc:jtica e mais esclare
cida não encontrará obstáculos para ingressar em
uma nova dimensão de crescimento e prosperidade.

Parabenizo o Governo Lula pelo esforço que
tem feito para resolver os grandes problemas que as
solam o povo brasileiro.

O Presidente Lula hoje é admirado no mundo
todo, por suas raízes, por suas idéias, por sua espon
taneidade. Desejo a S.Exa. e a todo o seu Ministério
sucesso na condução deste grandioso País.

Ouço, com prazer, o aparte do meu grande ami
go Deputado Reinaldo Betão.

O Sr. Reinaldo Betão - V. Exa. está de para
béns,. Deputado Almir Moura, Parlamentar do meu
Estado, Rio de Janeiro, e do meu partido. A preocupa
ção de V.Exa. é com os trabalhadores e sindicatos,
que, em várias categorias, exigem do trabalhador sua
contribuição, mas nem sempre tem com eles recipro
cidade quando precisam. Estou com V.Exa. nessa
empreitada. Conte comigo. Está de parabéns, meu
amigo Deputado Almir Moura, pelo discurso de hoje.

O SR. ALM.IR MOURA - Ouço, com prazer, o
aparte do Presidente da Comissão de Ciência, Tec
nologia e Inforrnática, Corauci Sobrinho.

O Sr, Corauei Sobrinho - Agradeço a tolerân
cia do nosso querido Presidente Inocêncio Oliveira.
Quero curnprimentar V.Exa. pelo brilhante pronuncia
mento e pelo trabalho que vem fazendo no âmbito da
ComiSsão de Ciência e Tecnologia. O tema a que

V.Exa. se referiu, a questão trabalhista, desemprego e
sindicatos, é muito importante. Esta Casa brevemente
terá de se posicionar sobre ela. O Rio de Janeiro se
orgulha do trabalho de V.Exa. nesta Casa.

O SR. ALMIR MOURA - Nobre Presidente, mui-
to obrigado pela paciência.

Que Deus abençoe o povo brasileiro!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

continuação do Grande Expediente, concedo a pala
vra ao segundo orador inscrito, o nobre Deputado
Carlos Willian. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna com o orgulho de ser Par
lamentar de um País em que se vive plenamente o
Estado Democrático de Direito. Eleitos, nós os repre
sentantesdopavo brasileiro Sabemosbem qual o de
sejo de nossa gente, e esse desejo é o de mudanças.
Mudanças capazes de transformar a realidade brasi
leira em benefício da maioria do nosso povo. Assim
sendo, precisamos de reformas.

Grandes são as minhas responsabilidades nes
ta etapa da História nacional. Trazem-me a esta Casa
111.574 votos daminha gente de Minas Gerais, votos
que só me foi possível obter graças, .fundamental
mente, à confiança em mim depositada pelo Pastor
Mário de Oliveira, dirigente maior da Igreja do Evan
gelho Quadrangular, que, num gesto de grande gene
rosidade, após 5 mandatos, abriu mão de sua candi
datura para me conduzir à Cârriarados Deputados.

Portanto, Sr. Presidente, Sra.s. e Srs. Deputados,
meus sinceros agradecimentos ao povo mineiro e ao lí
der da Igreja do Evang~lhoQuadrangular, o Pastor Mário
de Oliveira,agradeçimentosesses extensivos a todos os
pastores e líderes da instituição, nas pessoas de seus
superintendentes e.de seu presidente estadual, o Pastor
e Deputado Antônio Genáriode Oliveira.

Mas, SL Presidente, o principal objeto desta mi
nha manifestação. são as reformas que. a sociedade
brasi.leiralantodeseja.Vê-se que ousadia e coragem
não têm faltado ao nosso Presidente Luiz Inácio Lula
da Silvaha condução do Governo. Também não lhe
tem faltadó coerência, visto que suas propostas de
campanha agora estão sendo efetivadas.

Nesta Casa do Congresso Nacional tramitam 4
importantes reformas: a da Previdência, a tributária, a
do Judiciário e a política. Certamente, a maispolêmica e
urgente é a reforma previdenciária, lendo em vista as
inúmeras dificuldades que éhfrenta a PreVidência brasi
leira, dificuldades que a impossibilitam de arcar com os
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ônus que configuram o nosso futuro. A reforma que está de agilizarmos o funcionamento da Comissão Especi-
sendo apreciada na Casa abre espaço para um rele- ai criada para analisar seu mérito.
vante debate acerca de novo modelo previdenciário Importante dizer que a referida proposta está
para o País. Ela garantirá o pagamento dos benefícios em consonância com os princípios constitucionais do
previdenciários às próximas gerações, legando a todos acesso ao Judiciário e do devido processo legal, con-
os brasileiros uma lição de solidariedade. substanciados no art. 5°, Incisos XXXV, L1V e LV, da

É tarefa histórica assegurar a sustentabilidade Constituição Federal, justificando-se em razão da es-
da política social para os atuais e para os futuros bra- trutura original da Justiça Federal, após mais de uma
sileiros, aprofundando o caráter eqüitativo e protetor década da instalação dos Tribunais Regionais Fede-
do sistema. rais, que se vêm revelando insuficientes para atender

A reforma tributária, buscando a retomada do aos reclamos dos jurisdicionados, comprometendo a
crescimento econômico com justiça social, também celeridade processual.
vem ao encontro dos anseios da sociedade. Em pri- Para exemplificar, o Estado de Minas Gerais in-
meiro lugar, ela simplifica o sistema tributário brasilei- tegra o Tribunal Regional Federal da 1a Região, que
ro ao eliminar os impostos cumulativos, reduzir o nú- se encontra há mais de 3 anos funcionando ininter-
mero de alíquotas do ICMS e retirar os impostos so- ruptamente com auxílio de juízes convocados para
bre as exportações, entre outros ganhos. No entanto, ajudar nos julgamentos das ações e não consegue
sua principal função é tornar o sistema tributário mais julgar na proporção em que as recebe, com o que só
justo e eqüitativo, bem como mais eficiente para o aumenta o acervo de processos pendentes, agravan-
pacto federativo, a fim de permitir o desenvolvimento do ainda mais a morosidade da Justiça.
de que tanto precisamos. Só o Estado de Minas Gerais é responsável pela

Preocupado com a elisão fiscal, que também metade dos processos em andamento no Tribunal Regi-
deve ser combatida, tivemos a iniciativa de apresen- onal Federal da 1a Região, o que revela a necessidade
tar requerimento de audiência pública para esclarecer urgente da criação de um TRF naquele Estado.
a venda da empresa Oi para a TELEMAR, tendo em Vale ressaltar que, para implementarmos uma
vista as inúmeras notícias veiculadas pela imprensa mudança eficaz no sistema judiciário, faz-se necessá-
apontando perda de receita nessa operação. rio que o povo esteja não somente conscientizado,

Na mesma linha de fortalecer o processo fiscali- mas sobretudo politizado, exatamente porque a efi-
zatório, também apresentamos, para verificar irregu- ciência do Direito advém da luta, da conquista, do
laridades na cobrança do seguro obrigatório de da- amadurecimento social.
nos pessoais causados por veículos automotores - Nesse sentido, temos ainda outra importante re-
DPVAT, requerimento de audiência pública aprovado forma com a qual nos depararnos nesta Casa: a políti-
hoje pela manhã naComissão. Muitas são as denún- ca, pois atualmente vivemos o grande desafio de me-
cias acerca de desvio de finalidade desses recursos. Ihorar o sistema político brasileiro. Há de se ressaltar

Mas a reforma do Estado brasileiro passa também, que a reforma política sempre figurou no cenário naci-
necessariamente, pela reforma do Poder Judiciário. onal, e, detendo-nos num período mais recente da

No Judiciário reside a esperança de um povo. História, podemos considerar a Constituição atual um
Daí a sabedoria popular haver timbrado o aforismo de marco nas mudanças do sistema político brasileiro, já
que esse Poder é o último bastião das liberdades e que coube à Assembléia Constituinte de 1987 enfren-
sem Judiciário forte não há Estado de Direito. Daí ne- tar a nova ordem política vigente e adequar-se a ela.
cessitarmos de um Judiciário mais célere, que dê De lá para cá buscou-se instituir inúmeras transfor-
pronta resposta às demandas dos jurisdicionados. mações no sistema brasileiro - muitas valiosas, das qua-

Vale dizer, somente um povo culto e cônscio de is destacamos em especial a criação de uma lei geral 50-

seus objetivos pode ser senhor do seu destino. bre eleições; outras, no entanto, não trazem ao sistema
A Proposta de Emenda à Constituição n° 544, de brasileiro benefícios; pelo contrário, prejudicam tremen-

2002, oriunda do Senado Federal, tem por escopo a cria- damente o que já conseguimos conquistar.
ção dos Tribunais Regionais Federais da 6a , da 7a , da 8a E é entre as idéias prejudiciais ao sistema políti-
e da 9a Região, mediante o acréscimo de novosdispositi- co brasileiro que se encontra o financiamento público
vos ao art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais de campanha, o qual viemos à tribuna para repudiar.
Transitórias - ADCT. Como vemos, vem auxiliar, e rnuito, Como é sabido, tramitam no Congresso Nacio-
a democratização do acesso à Justiça. Daí a importância nal alguns projetos de lei que propõem a utilização de
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recursos públicos para financiamento de campanha com o partido "x" sem entretanto concordar com a or-
política. Acreditamos que a intenção dos autores pos- dem dos nomes escolhidos por ele. Tirar do eleitor o
sa ser boa, já que muitos defendem que com isso ter- direito a essa escolha é restringir, na prática, seu dire-
minariam as grandes diferenças financeiras nas cam- itoao voto, é obrigá-lo a dar uma procuração em bran-
panhas eleitorais, eliminando o famoso "caixa 2", o co ao candidato preferido do partido.
que permitiria maior controle da corrupção eleitoral. Concedo o aparte ao nobre Deputado Mauro

Acontece que o povo não pode ser punido pela Benevides, com muito prazer.
falta de moralização de alguns políticos e empresári- OSr. Mauro Benevides- Nobre Deputado Car-
os financiadores de campanhas. E,enfatize-se, o fi- los WiHian, do meu gabinete ouvi VExa. enaltecer a fi-
nanciamento público não garante o fim da corrupção, gura do ex-Deputado Mário de Oliveira, com quem
pois não impede que políticos e empresários inescru- convivemos nesta Casana Legislatura passada, e de
pulosos busquem locupletar-se à custa do.Erário, por quem extraímos liçõesadmiráveis e convicções religi-
meio de atos escusos não fiscalizados. Não se pode osas arraigadas, sobretudo a ânsia de participar das
permitir que em nome da igualdade de condições dos decisões que envolviam o Parlamento brasileiro. Sai-
competid()res nas eleições se imponha mais umen - ba o.nobre Deputado que no meu Estado há um re-
cargo financeiro à população brasileira. presentante da igreja a que VExa. pertence, o Pastor

Em tempos nos quais buscamos sanar o proble- Nelson Carlson, que é admirado e respeitado pelo
ma da fome, da falta de teto, de educação e de condi- ..
ções mínimas de sobrevivência, no momento em que povo cearense deVido ao extraordinário trabalho que

. . d' d realiza em favor dos,fiéis. No que tange à reforma po-
milhõesde brasileiros vivem emcon lçõese miséria Iítica, quero dizer-lhe. que na última segunda-feira
e buscamos, por meio das reforrt1as previdenciária e ocupeia tribuna para defender pontosde vistaseme-
tributária,imp()rjustiçasocial,·.nã.. o.podemosdefender Ih t . VEx . 't f d t .

f . t 'br d h O 'd d- an es aos que •••. •a. apon a como •. un,.amen ais° manclameno.pu, .ICO e campan. a., •s CI a .aos paraa reformulação dae~truturapolítico-eleitoralbra-

dP~eCtisamd quelohs recdurs~ds Secjamdesti~tados a aç?es sileira .. Queira De.us, nobreDeputa.do". C.arlos. Wi.llian,
Ire as .~. me o~a. e vl.a.• ornoac.el arquese.. Jam ·t C .. ·t· d 'd d '

t d R$800 'Ih- f' 't queesa as.a s.•. e con.s.cl.enlze,.,. 8. ne.ces.SI a ,e Impe-
gas os cerca e . .' .,' ,.' ml •. oes com, manClamen o . d' . .' d I f r
públk:o? Esse éomontant~ previsto num dos projetos r:~::me~~~:o~:tss.em mais e ongas à re orma po 1-

delei,' qUE~ palcula um~ast() deR$7,OO para cada um . . ,
dos 115 milhões de eleitores. O SR. CARLOSWILLJA~ - Muito obrigado, De-

O poyomerepe respeito. Propor que se gaste di- putadoMauro Ben~vides. Concedo o aparte ao nobre
nheiro públicocorn campanha eleitoral é afrontar a Deputado Dr. Hélio.
população, desr~speitá,",~, vilipendiá-Ia, colocá-Ia no O Sr.Dr.Hélio - Deputado Carlos Willian, asso-
mais baix()~ra~ dePre()c~paçãodapolnicabrasileira. cio-mea V.Exa. na. preocupação com a reformapoHti-

~epudiamop C0
rt1

fl rry~ma,intensidade, com a ca. É falaciosa ai9éia de que com o financiamento pú-
mesma indignação, ,o siSls,ma de lista fechada, que blico de campanh~ poderemos combater a corrup-
não trará beneffcioalgum ao povo brasileiro. Oque se ção,. o, abuso do poder .econômico nas campanhas
busca COll1t~1 ~istert1él é permitirque os partidos fa- eleitorais. Precis~rnos" isto sim, amplíar o poder da
çam a relação dos nomesque concorrerão aum car- Justiça Eleitoral,para que possamos de fato fiscalizar
go político. É colocarnél mão de presidentes de parti- a aplicação do dinheiro das campanhas. Devemos lu-
dos a decisão sobre quemterá preferência na ocupa- tal' contra o abuso do poder econômico, flagrante-
ção de tais Cargos. mente praticado. em nosso meio. A CNBB cumpriu um

Não podért10s concordar em transferir das mãos relevante papel ao estabelecer, juntamente com a $0-

dopo\fo-o,realtitulardopoder-paraasmãosdeca- ciedade civil, mecanismos de combate à burla, ao
ciques políticos a decisão sobre quem será o seu re - abuso dopoder econômico noprocesso eleitoral. Se,
presehtante. porém, não dermos à. Justiça Eleitoral agilidade, re-

Alguns podem dízerque estamos exagerando, e cursos técnicos e humanos para o combate a essa
que, no último grau, é o povo que vai votar e escolher prática, não será com o financiamento público de
entre os~omes da lista do seu partido preferido; por campanha que vamos cortaresse mal pelaraiz.·Para-
esse rélciocínio, seria o povo que estaria fazendo sua benizo VExa. pelo pronunciamento.
escolha.O?orre, contudo,que o cidadão tem direito O SR. CARLOSWILLlAN -Agradeço a V.Exa.
de preferir um entre os candidatos de um mesmo par- o aparte; Sou .testemunha do trabalho feito pela
tido. pode tim cidadão ter filosofia política condizente CN8B e tambémpelas IgrejasEvangélicas, principal-
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mente a Igreja do Evangelho Quadrangular, na con - do Poder Executivo, mas da vontade do Congresso
dução da escolha e na fiscalização dos candidatos. Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados,

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jefferson que debate o tema na Comissão Especial. Queremos
Campos. uma reforma que fortaleça os partidos políticos, o ins-

O Sr. Jefferson Campos- Nobre Deputado, para- tituto da fidelidade partidária e o combate à corrupção
benizo VExa. pelo brilhante pronunciamento. Acompa- eleitoral. Portanto, solidarizo-me com VExa., porque
nhamos o trabalho de VExa. desdea sua militância na ci- essa reforma é muito importante.
dade de Ipatinga. Posteriormente, acompanhamos tam- O SR. CARLOS WILLlAN - Agradeço a V.Exa.
bém sua eleição para Vereador na cidade de Belo Hori- o aparte, nobre Deputado Renato Casagrande.
zonte e para Deputado Federal por Minas Gerais, com a Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado
expressiva votação que teve no último ple~o. VExa. bem Wagner Lago.
lembrou do nosso nobre e eterno Deputado Mário de OIi- O Sr. Wagner Lago - Nobre Deputado, VExa.
veira, que por 5 mandatos permaneceu nesta Casa, hon- traz a esta Casa tema central da democracia brasilei-
rando o nome do povo mineiro e também o povo da 19re- ra: o abuso do poder econômico nas eleições. A
ja do Evangelho Quadrangular. Quero parabenizar, na Constitu~ção de 1988 pretendeu coibir o abuso do po-
sua pessoa, todo o Conselho Estadual, o Pastor Antônio dereconômico. A normalidade e a legalidade das elei-
Genário, Deputado Estadual por Minas Gerais, o Pastor ções só são possíveis quando há um mínimo de equi-
Roberto Ramos, também Deputado por aquela abenço- líbrio na disputa; sem isso, não há eleição. No Estado
ada terra, e dizer que nos somamos a V.Exa. na preocu- do Maranhão chegamos a ver dinheiro ser jogado de
pação com a reforma política. Ainda agora participei de aviões para o povo. O País inteiro assistiu a isso.
uma reunião em que se discutiu essa reforma. Tem-nos Aviões foram apreendidos com sacos e sacos de di
causado muita preocupação essa lista de pré-escolha, nheiro, e o pretenso Governador, diplomado com 48%
que no nosso entendimento não garante a plena realiza-
ção da vontade do ele~or, determinando por ele, anteci- dos votos, sem segundo turno, disse, quando apreen-
padamente, quem serão os escolhidos do partido. Ve- deram um dos aviões, que o dinheiro era dele, e que o

usaria como bem quisesse. Isso é deprimente, e ma
mos também com preocupação o financiamento público
de campanha, uma idéia que, embora vise moralizar o cuia não só as eleições no meu Estado, mas também
sistema político, pode não ser bem entendida pelo nosso o processo institucional, político e democrático. V. Exa.
ele~or, como bem ressaltou VExa., se deixarmos de in- está de parabéns. As grandes discussões que deve-
vestir R$ 800 milhões no combate à fome para aplicá-los mos travar nesta Casa são a reforma política e o fi-
no sistema político brasileiro. Essa mudança não vai ga- nanciamento de campanhas. Enfim, devemos fazer
rantir o fim da corrupção eleitoral em nosso País e ainda um policiamento dos recursos para que não haja o
poderá trazer à já desgastada classe política à qual per- abuso do poder econômico, que é proibido pela Cons-
tencemos uma imagem ainda pior. Portanto, soma- tituição. Parabéns, Deputado.
mo-nos a VExa. e aos outros Deputados que se têm ma- O SR. CARLOS WILLlAN - Muito obrigado, De-
nifestado contra à lista de pré-escolha, a chamada lista putado Wagner Lago.
fechada. VExa. falou mu~o bem sobre a reforma tributá- Todos sabem que sou membro da Igreja do
ria, sobre os pontos que estamos trabalhando e questio- Evangelho Quadrangular e que obtive dela o apoio
nando. Parabéns a V.Exa. pela maneira límpida com que para minha eleição. Como Deputado Federal, seria
fez a análise do atual momento político brasileiro, que é bem possível que eu tivesse algum tipo de privilégio
difícil e delicado. Ainda esta madrugada votamos um pro- na formação da lista partidária, em detrimento de ou-
jeto de extrema relevância para o País, apesar de ser in- tra pessoa que representasse legitimamente a minha
compreendido por muitos, e V.Exa., de forma cristalina, igreja, mas não posso concordar que a vontade das
apresenta-nos essa preocupação. pessoas ali representadas, bem como de qualquer

O SR. CARLOS WllllAN - Muito obrigado, De- outro cidadão, não seja respeitada.
putado Jefferson Campos, pelas elogiosas palavras. Além disso, a adoção de lista fechada contraria

Concedo o aparteao Deputado Renato Casagrande. toda a tradição política brasileira, e implica desconsi-
O Sr. Renato Casagrande - Nobre Deputado derar que no nosso sistema o povo tem necessidade

Carlos Willian, parabenizo-o pelo pronunciamento. de uma relação direta com seu representante. O ho-
Mesmo que nosso partido ainda não tenha fechado mem comum não se satisfaz ao votar na legenda,
posição sobre a reforma política, sabemos que o País pois ainda não temos um sistema partidário tão forte
precisa dela. Essa reforma não depende da iniciativa que justifique tal procedimento como regra geral, e
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não será pelo sistema de lista fechada que se fortale- estadual nas elevadas atribuições do Legislativo, que
cerão os partidos no País. O que se conseguirá real- sei exclusivas da nobre função parlamentar.
mente, com a adoção de lista fechada, é fortalecer os Rogo que entenda essa minha abordagem
poucos caciques partidários e desestimular o político como angústia - e conseqüente desejo de modesta-
sério e descomprometido com interesses pessoais da mente colaborar nesse momento decisivo da reforma
cúpula partidária a deixar a política. tributária - de um nordestino que se tem dedicado há

Para o fortalecimento da política brasileira precisa- 3 décadas ao estudo das desigualdades regionais
mos continuar a debater a reforma política e inová-Ia no brasileiras, hoje de longe a maior do mundo moderno.
que se fizer necessário, sem, contudo, importar institutos Registro que não o faço imbuído de um sentimento de
que em nada condizem com a nossa realidade. regionalismo extremado, mas sim de legítima brasili-

Finalmente, gostaria de reforçar como filho de dade, consciente que essa éa questão mais grave do
metalúrgico e de dona-de-casa, quemeu compromis- País, a qual, caso não seja revertida, nos conduzirá a
so sempre foi e sempre será primeiro com Deus, de- conseqüências imprevisíveis.
pois com a classe mais pobre e humilde deste País, Esse não .é o momento adequado para divaga-
que merece toda a atenção do Parlamento brasileiro. ções intelectuais, até porque sei que suas nobilitantes

O SR. MAURO BENEVIDES _ Sr. Presidente, funções não lhe dão espaço para análise de relatórios
peço a palavra pela ordem. complexos, nem eu teria a intenção ou até mesmo a

competência para elaborá-los. Sou, por formação, um
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveíra) - Tem homem prático e é dentro desse diapasão que procu-

V.Exa. a palavra. ro expor nos documentos anexos algumas considera-
o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela ções quejulgo pertinentes. Em resumo, eles demons-

ordem. Pronuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presiden- tram que nesses últimos anos das três regiões mais
te, Sras. e Srs. Deputados, o Governador de Sergipe, pobres do Brasil, Norte, Centro-Oeste e Nordeste,
João Alves Filho, um dos mais qualificados estudiosos tem sido. essa última aquela cujoequacionamento
da questão nordestina., inclusive autor de obras alusi- tem merecido menos atenção do governo federal -
vas a essa temática, já esteve debatendo a reforma tri- em que pesem os discursos pomposos dê suposta
butária na Comissão respectiva, expondo suas idéias 'prioridade'. Com efeito, ospoucos benefícios oficiais
e apontando falhas na iniciativa do Poder Executivo, existentes até a década 80 foram paulatinamente
cuja correção há defendido ardorosamente, em segui- sendo extintos. A região Centro-Oeste, felizmente,
dos pronunciamentos, de ampla repercussão ao País. graças às notáveis pesquisas agrícolas da Embrapa e

Dele, aliás, tive o privilégio de receber alentada à magnífica atuação dos sêus.dêsbravadores, hoje,
correspondência, com oportunas considerações, que para nosso orgulho, desponta como a maior fronteira
me obrigam a .tta~ê-Ias ao conhecimento deste Ple- agrícola do mundo e sua renda per capitajá corres-
nário, para uma detida reflexão das nossas diversas ponde à média da brasileira. A região amazônica, até
bancadas, quer as situacionistas, quer as de conota- porsêralvo da cobiça internacional, normalmente tra-
ção oposicionista. vestida de 'amor febril' dos movimentos ecológicos e

Pretendo, pois, divulgá-Ia desta tribuna, em ra- indigenistas do Primeiro Mundo, tem recebido uma
zão dós lúcidos argumentos expendidos, que induzi- atenção razoável das autoridades brasileiras. Postu-
rão os Srs. Parlamentares a um reposicionamento ra, aliás, elogiável. Exemplo disso. é a Suframa, que
que resguarde os interesses da região nordestina. diferentemente da Sudene, que foi extinta, numa ação

A aludida correspondência, Sr. Presidente, equivocada, é garantidac()17stitucionalmente. Porou-
tro lado, a região nordestina hoje tem uma renda per

acha-se vazada nos seguintes termos:
"Meu caro Denutado Mauro Benevides: capita de aproximadam~nte1/4 de São Paulo, nosso

,... estado mais desenvolvido, num gap sem simila.r no
Permita-me a liberdade de vir a ilustre parla- mundo moderno e de modo cruel, como demonstrado

mentar entregar dois relatórios, dois artigos e duas nos documentos anexos, vem sendo progressiva-
propostas: uma versando sobre o provável rateio de mente privada pela União dos seus benefícios tributá-
urna parte da CPMFentre estados e municípios e 01.1- rios e outros afins. Não ob$ianfe todo esse injusto dis-
tra sobre a forma da divisão dos fundos regionais re- criminatódo, embora .a· meu ver não intencional, o
centemente concedidospelogoverno federal. Prelimi- Nordeste surpreendentemente tem reagido e, como
narmente, peço sua compreensão para não conside- analisado exaustivamente em anexo, de modo dife-
rar esse meu gestouma interferência de um executivo rente do que pensam ospi'incipais formadores de opi-



37006 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

nião do País, hoje contribui para a União muito mais Sr. Presidente, tenho certeza de que o funda-
do que dela recebe. Para ser exato, com um mínimo mentado expediente do Chefe do Executivo sergipa-
de US$ 3 bilhões por ano! Surpreendido? Por favor, no haverá de repercutir intensamente, em razão dos
leia a análise em anexo. dados abalizados que soube reunir com percuciência

É justo que o eminente parlamentar esteja se e clareza.
perguntando: a que titulo me são dadas essas infor- Os membros da Comissão da Reforma Tributá-
mações? Por uma razão pragmática: é que diferente- ria não poderão permanecer indiferentes diante dos
mente do que pregam alguns incautos analistas eco- dados alinhados pelo ilustre homem público, daí por
nômicos, a política tributária não é neutra no que diz que me propus a trazer o documento para exame pe-
respeito à concentração de riqueza regional. Ao con- los eminentes colegas deste Plenário.
trário, ela foi uma das responsáveis, desde o século O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a palavra
passado, por privilegiar as regiões industrializadas pela ordem.
em detrimento das consumidoras e, por via de conse- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
qüência, gerar esse brutal fosso de desenvolvimento V.Exa. a palavra.
entre regiões. Apenas como ilustração, vide a página O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Pro-
14 do 'documento atualizado' em anexo, que dá uma nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
demonstração prática da ação deletéria do 'imposto Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta Casa para
na origem', cuja essência se pretende manter na pro- falar sobre reforma, não a da Previdência ou a tributá-
posta em análise no Congresso. ria, as quais atualmente são discutidas plenamente

Enfim, peço-lhe desculpar-me a longa exposi- pelo Congresso Nacional e por toda sociedade. Maté-
ção. Espero que o eminente parlamentar veja nela a rias dessa magnitude, na maioria das vezes, geram
preocupação de um brasileiro que quer o melhorpara grande impacto no cotidiano da população, que,
nossa Nação e entende que com um planejamento in- acostumada aos moldes atuais - em sua grande mai-
teligente - nele inserida uma racional política tributá- oria arcaicos e ineficazes -, reage furiosa contra o
ria - o Nordeste poderá se transformar em um merca- Governo e contra o Congresso.
do interno ainda mais pujante do que o Mercosul, ex- Brevemente teremos tramitando aqui o projeto
tirpando a miséria da região nordestina e gerando mi- da reforma trabalhista, pois as mudanças nas leis sin-
Ihões de consumidores para o parque industrial do dicais são fundamentais para o desenvolvimento na-
Sudeste. Há muitos meios de serem introduzidos cor- cional, subsidiando a promoção da boa relação entre
retivos na proposta de reforma tributária que Vossa empregados, sindicatos e empregadores.
Excelência está mais autorizado do que eu para for- Com o objetivo de discutir tais mudanças, o Go-
mular. Ouso, contudo, lembrar a questão do imposto vemo Federal implantou o Fórum Nacional do Traba-
na origem ou no destino, um critério de justo equilíbrio lho - FNT, que servirá de campo para articulação de
regional no rateio de parte da CPMF, da distribuição propostas para uma reforma sindical e trabalhista que
do fundo regional, da CIDE, do ORE, entre outros. provenha do diálogo e da negociação entre todos os

Confio na sabedoria e no senso de Justiça dos atores do mundo do trabalho. Nele, trabalhadores,
seus critérios. Como disse o Presidente Lula: 'a bola Governo e empresários decidirão juntos o futuro das
agora está com o Congresso' e não poderia haver me- relações de trabalho no Brasil.
Ihor fórum para os brasileiros. Volto a lhe pedir que Este fórum tem como tema a democratização
perca um pouco do seu precioso tempo para analisar das relações de trabalho por meio da adoção de um
os documentos anexados e não permita que o Nor- modelo de organização sindical baseado na liberda-
deste cada vez se afaste mais do nível do desenvolvi- de e na autonomia, atualizando a legislação do traba-
mento das nossas regiões desenvolvidas. Se essa lho e tornando-a compatível com as novas exigências
tendência não for contida a médio e longo prazos do désenvolvimento atual, de maneira a criar ambien-
marcharemos para conseqüências imprevisíveis para te propício à geração de emprego e renda.
nossa nacionalidade. Um dos pontos discutidos é incorporar à Conso-

Queira receber a manifestação da confiança e lidação das Leis do Trabalho - CLT os acordos já ne-
respeito de gociados por sindicatos e patrões. Os direitos bási-

João Alves Filho cos, como 13° salário e férias, estariam garantidos,
Governador do Estado de Sergipe". mas a forma de obtê-los poderia variar. Em um acor-
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do com o trabalhador, por exemplo, o patrão pagaria o Inclui-se na programação a terceira feira de pro-
13° salário em parcelas mensais. dutos e serviços de Pirassununga, a 3a EXPOPIRA,

A mudança mais urgente na reforma é na esfera que está acontecendo no Centro Cultural de Eventos
sindical. O imposto sindical, valor correspondente a Dona Selila. Durante o evento, estão previstos vários
um dia de serviço pago obrigatoriamente pelo ttaba- showscom a participação de cantores e duplas de re-
Ihador todo mês de março, seria abolido gradualmen- nome internacional para abrilhantar ainda mais as co-
te. Assim, os sindicatos pouco atuantes e que sobre- memorações.
vivem dessa verba deixariam de existir. Já os sindica- Sr. Presidente, Pirassununga é um Município
tos que atuam mais ficariam com mais sócios e teriam único ém sua habilidade de enxergar o futuro. Capaz
mais força é respeito junto aos patrões. de encantar um viajante a ponto de nunca mais sair

Espero que os integrantes do Fórum Nacional de suas ruas e de cativar seus filhos de maneira que
do Trabalho encontrem até o final de outubro as me- sempre queiram voltar à sua casa, Pirassununga tem
Ihores propostas de mudanças nas leis trabalhistas, potencial enorme e estabilidade singular entre os Mu-
deforma a que todos saiam béneficiados,e que o nicípios de nosso Estado. É a cidade simpatia, cuja
Congresso Nacional não sofra desgaste nem com as beleza está exposta a quem qUiser olhar e provar de
entidades orga.nizadas nem com os trabalhadores. sua hospitalidade.

Era o que tinha a dizer. Nesse contexto, quero destacar e parabenizar o
O SR. NELSON MARQUEZELLI-Sr. Presiden- Prefeito João Carlos Sundfeld e sua equipe, bem

como a Câmara Municipal e as demais lideranças po-
te, peço a palavra pela ordem. líticas, por estarem desenvolvendo em nossa cidade

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem um novo conceito de administração. Alicerçados na
V.Exa. a palavra. modernidade e na eficiência, eles trabalham voltados

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. para o povo, numa demonstração de espírito público e
Pela ordem:. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- de vontade incontida de sempre fazero melhor e pro-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna piciar bem-estar para toda acomunidade.
para homenagear minha cidade natal pela passagem Ao finalizar este pronunciamento, embora dis-
de seu aniVersário. tante do cOnvívio dos meus concidadãos, envio a mi-

Pirassllnl.lnga está completando hoje, 6 de nha mensagem de fé e de esperança em um futuro
agosto, 180anos de uma existência de luta e progres- ainda mais promissor. E aproveito a oportunidade
so. O seu /lome, na língua tupi-guarani, significa "Iu- para ratificar a promessa de continuar trabalhando
gar onde op~ixe faz barulho", numa alusão ao ronco pelaminha terra, Ibcal d~ gente honesta, íntegrae tra-
do curimbatá macho, que, na época da reprodução, balhadora, lugar onde tenho o orgulho de ter nascido.
ronca para atrair as fêmeas. Sinto-me orgulhoso e en- Muito obrigado.
vaidecidop~r poder dizer que nasci, cresci e construí O SR DR. PINOTTI- Sr. Presidente, peço a pa-
minha vida pessoal e política naquela cidade. lavra pela ordem,

Situada em um lugar privilegiado do Estado de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
São PaQlo, a.briga a Escola de Cadetes da Aeronáuti- V.Exa. a palavra.
ca, preparando e formando os futuros oficiais desta O SR. DR. PINOTTI (PMDB - SP. Pela ordem.
força militar, e .. sedia o 2° Regimento de Carros de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pres-
Combate, lInidade do Exército Brasileiro. A cidade tar solidariedade à Presidência e manifestar meu re-
tem /la CaChoeira de Emas· um lugar de lazer que é púdio ao vandalismo ocorrido hoje na Câmara. Entre-
também cartão de visitada cidade. tanto, como esta é uma Casa de reflexão, é preciso

Asc:orhemórações pelo aniversário da cidade es- admitirmos que essas reações decorrem do fato de
tão integradas numa extensa programação festiva, que termos votado o projeto da reforma da Previdência na
se inicloú no dia 1° e se esteflde até o final do mês de calada da noite, em dias não programados para essa
agosto. Essa feSta muito significa para nós pirassunun- votação. IS$o não pode acontl9cer nesta Casa.
guenses. DiVersas. inaugurações estão previstas para V.Exa. sabe que ontem votei "não" à reforma da
acontecer. Dentre elas, cabe destasar a inauguração da Previdência, o que não significa que descerei do palan-
Estação déTratamento de Esgoto (ETE), no dia 4 próxi- que do Presidente Lula, em quem votei depois de 8
mopassado, evento quecontoucom a presença do Mi- anos de oposição ao Governo Fernando Henrique Car-
nistrodo Turismo,Walfrido Mares Guia. dosó. Mas devo deixar claro, Sr. Presidente, que não se
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deve admitir que esta Casa se deixe calar e seja impedi
da de discutir democraticamente a questão.

A reforma tem bons aspectos. V.Exa. mesmo co
mentou comigo, há pouco, 2 grandes avanços: a pre
vidência complementar pública e o guarda-chuva
aberto para 40 milhões de brasileiros. No entanto, te
mos que discuti-Ia melhor, para que essa previdência
complementar seja de fato pública e não se desmonte
o funcionalismo público brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a Kraft Foods do Brasil
inaugura, no próximo dia 14, novo complexo industrial
em Curitiba. O empreendimento, resultado de investi
mento de mais de 120 milhões de dólares, abrange 3
unidades fabris e escritórios que empregam, no Para
ná, cerca de 4 mil pessoas, produzindo para o merca
do brasileiro e para a exportação.

No próximo dia 14, a empresa vai inaugurar a fá
brica de bebidas em pó, recentemente certificada
com o ISO-14001 e que hoje produz as conhecidas
marcas Tang, Clight, Fresh, Q-Refresko e Ki-Suco. O
complexo industrial inclui também a fábrica de choco
lates, uma das maiores e mais modernas do mundo,
responsável pela fabricação das marcas Bis, Sonho
de Valsa, Laka e Diamante Negro, além da primeira
fábrica de queijo Kraft Foods no hemisfério sul, onde
a empresa iniciará a produção do Philadelphia Cream
Cheese, atualmente uma das marcas mais importan
tes da empresa no mundo. Na cerimônia de inaugura
ção desse complexo será anunciado oficialmente o
projeto de participação da Kraft no Programa Fome
Zero, do Governo Federal.

A Kraft Foods Brasil é uma subsidiária da Kraft
Foods International, que por sua vez é a segunda
maior empresa de alimentos do mundo e este ano
está comemorando 100 anos de atuação. No Brasil,
possui 11 fábricas instaladas, gerando mais de 10
mil empregos diretos.

Num momento em que nosso País tanto neces
sita de investimentos que impliquem a abertura de no
vas oportunidades, não poderíamos deixar de regis
trar aqui nossos votos de congratulações a essa em
presa, que demonstra inabalável confiança no Brasil,
ao manter seus investimentos independentemente
das dificuldades conjunturais que enfrentamos.

Parabéns à direção da Kraft, a todos os seus
funcionários e suas famílias e ao povo paranaense
por mais essa conquista rumo ao desenvolvimento.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a maioria dos Governos reduz as verbas
destinadas a saúde, tecnologia e educação, inviabilizan
do a continuação de programas que são da maior impor
tância peJa o povo, como, por exemplo, aquele que se
desenvolve na área da recuperação de dependentes quí
micos, que, na minha opinião, é de extrema eficácia,
quando é feito com competência, esmero e, acima de
tudo, com verbas suficientes.

A situação piora ano após ano, num descaso
pelo qual os Governos e sociedade pagam um preço
muito alto. Dados do I Levantamento Domiciliar sobre
o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil - 2001 mos
tram que a Região Sul do Brasil abriga 12,8% de de
pendentes de tabaco; no que diz respeito à maconha,
o percentual cai para 8,4%; o de cocaína fica em
3,6%. São os maiores índices do País.

Fala-se muito no poder aquisitivo do usuário de
drogas, mas isso não explica a crescente demanda entre
as classes mais humildes, com menos poderde compra.

Concordo com a ilustre jornalista Gilda Pulche
rio, do jornal Zero Hora, que, em seu artigo de hoje,
adverte: "Não basta amar, é preciso cuidar!" Numa
bela explanação sobre o assunto, ela alerta:

"Certamente, se dedicarmos um olhar a nós e
nossos filhos, vamos relembrar as infrações de trânsi
to cometidas pelos adultos, o dirigir após beber, o per
mitir que o filho ou a filha dirijam enquanto menores e
sem carteira, a liberdade total e sem controle no pe
ríodo de veraneio, como se a vida fosse acabar na vol
ta às aulas. Muitos pais sentem-se desautorizados,
constrangidos e, conseqüentemente, culpados ao
exercerem sua autoridade com os filhos porque abu
sam do élcool, ouporque fumam ou porque usam dro
gas ilícitas. Não se sentem bons modelos parentais
para coibir os desvios de comportamento de seus fi
lhos. Até quando assistir com descaso a nossos jo
vens serem trazidos para casa alcoolizados, dizerem
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que baseado faz menos mal que o cigarro ou ficarem Mesa. Ele vem desde 1996. Mas pensei que a admi-
desidratados pelo ecstasy?" nistração do PT jamais aceitaria contratar a pol ícia do

Ela realmente tem toda a razão. Nossos filhos Roriz para bater no povo. É lamentável, Sr. Presiden-
atualmente são tratados com um desleixo absurdo. É te, que esta Casa cometa este tipo de ilegalidade:
propaganda de drogas nos meios de comunicação, é contratar a Polícia Militar do Distrito Federal como se
falta de verba do Governo Federal para apoiar progra- empresa de segurança fosse.
mas de fundamental importância para a nossa juven- Agora está explicado por que os Policiais Milita-
tude, e assim por diante. res, quando vêm dar "garantia de segurança pública"

Com toda certeza, diante de tantas dificuldades, - entre aspas - à Casa, agem com tanta violência,
sabemos que a verdadeira prevenção tem de come- descem o cacete democrático com tanta força: não
çar no seio familiar, em casa, no aconchego do lar, estão exercendo seu papel de policiais militares na
com exemplos, com muita conversa e, acima de tudo, ação de segurança pública, mas de policiais contrata-
muito amor. dos, como se empresa de segurança fosse.

Em outros pronunciamentos tenho feito adver- Sr. Presidente, a questão de ordem que levanto
tências quanto ao futuro dos nossos jovens, em face a V.Exa. é: como a Mesa. pode compactuar com uma
do total desamparo em que eles estão hoje, sem qual- ilegalidade dessa e contratar a Policia Militar como se
quer apoio por parte da autoridades constituídas. empresa de segurança fosse?
Será que, dessa forma, darão bons frutos amanhã? O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De-

Depende da vontade política e da coragem de putado Arnaldo Faria de Sá, a Presidência recebe a
todos agora que as sementes de hoje floresçam e ge- questão de ordem formulada por VExa.
rem bons frutos. Minha parte venho fazendo. Como Posso dar o testemunho, na condição de 1°
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Vice-Presidente, que acompanha o Presidente João Pa-
egrégia Casa, estamos adotando programas em prol ulo Cunha, da administração séria, honesta, correta e
de todos os adolescentes, fundamentando exaustiva- decente de S.Exa., prezando sempre o interesse público.
mente formas de mostrar que a vida é muito mais bo- V.Exa. bem disse que, graças a Deus, o contrato
nita e saudável sem as drogas, que os caminhos exis- não se deu no período em que presidi a Câmara dos
tem e precisam ser otimizados por nós, para que os Deputados, 1993 e 1994. Mas, integrante da Mesa,
jovens tenham um sentido de vida muito mais salutar. afirmo que vamos examinar a questão. A Presidência

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- tem todo o interesse em ter transparência, lisura, res-
te, peço a palavra para uma questão de ordem. peito à coisa pública, para que não paire a menordú-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem vida sobre a Casa do povq,.a maistransparente de to-
V.Exa. a palavra. das entre os Poderes.. da República.

O SR.ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Ques- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
tão de ordem. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, te, não estou colocando a honestidade da Mesa nem
fiquei estarrecido, quando, na semana passada, a tropa de ninguém em xeqw:.t Estou apenas levantando a ile-
de choque daPolícia Mi.litar entrou nas dependências da galidade do ato de contratar a Polícia Militar como se
Casa. A explicação que me foi dada foi a de que a PM ha- fosse empresa de s~~urança.
via sido chamada para garantir segurança, função da Po- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lícia MHitar.E, Sr. Presidente, fiquei estarrecido, quando Presidência recebe a qUestão de ordem formulada
tomei conhecimentode que a Polícia Militar é contratada por V.Exa. Vou falar como Presidente João Paulo Cu-
como seenipresa de segurança fosse para a execução nha. Tenho certeza de qUe S.Exa.vai dar a destina-
das atividades depolicié.lmento na Câmara dos Deputa- ção de direito e vamosesclé.lrecer o assunto.
dos, constituída pelo Edifício Principal, Anexos I, 11, 11I, IV A SRA. JANDI.RAFEGHAU - Sr. Presidente,
e Residência ()ficial- contratada, repito. Está aqui: Polí- peço apé.llavra pela ordem.
cia Militat~oDistrito Federal. Unidade Gestora: Câmara O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
dos Deputados. Gestão: Tesouro. Empenho: valor global, V.Exa. a palavra.
R$1.083.926,40. A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela

Sr. Presidente, é flagrante a ilegalidade cometi- ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
da poresta Casa de leis. A Polícié.l Militar não pode ser ontem vivemos momentos muito difíceis na votação
contratadélcomo se fosse uma empresa de seguran- da reforma da Previdência. É importante esclarecer
ça. Reconheço e deixo claro que não é ato falho desta algumas questÕes, até pela dificuldade que houve de

lT
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conhecer com tempo razoavelmente adequado o con- gunda e de terceira categorias os servidores atuais,
teúdo da emenda substitutiva global votada. fazendo inclusive uma clivagem entre os que se sen-

Para criar teto remuneratório - é correto haver teto tam à mesma mesa - o atual e o futuro.
de remuneração no serviço público, acima do qual nin- Todos desta Casa sabem que votei contraria-
guém possa ganhar, o que sempre defendemos nesses mente à reforma da Previdência, como também ou-
últimos anos no Congresso Nacional- não precisava de tros Parlamentares do PCdoB, a exemplo de Sérgio
reforma da Previdência. Bastava, por lei ordinária, aplicar Miranda, de Minas Gerais, Alice Portugal, da Bahia, e
o já estabelecido na Constituição de 1988. Promotor Afonso Gil, do Piauí. Votamos contra a pro-

Para mexer no Regime Geral de Previdência Soci- posta, e não imaginem que isso não seja doloroso.
ai, seria importante a avaliação de que, esse, sim, era o Gostaria que o conjunto do partido tivesse feito a op-
foco da reforma, ou deveria ser, porque parafazer a inclu- ção do voto contrário.
são a discussão tem que se dar no âmb~o do regime ge- Digo a V.Exas. que isso é doloroso porque o
ral. Não se deveria tratar o regime geral juntamente com meu partido é o PCdoB, partido em que continuo
o regime próprio, até porque o regime geral precisa de acreditando e no qual quero permanecer. Acredito na
várias modificações, como a extinção do fator previden- sua maturidade, no seu papel histórico e no papel que
ciário, que é um redutor de benefício. tem a cumprir nesse processo político do Brasil.

É preciso fazer uma inclusão de verdade, por- O Presidente Lula precisa compreender que
que o que está no relatório é uma subinclusão numa não é correto constranger partidos políticos, particu-
subprevidência, com limite de salário mínimo de be- larmente os de esquerda, a apoiar uma agenda pin-
nefício. Precisávamos discutir a auditoria das contas, çada do projeto do Governo anterior. S.Exa. não pode
as anistias e os subsídios que se dão na economia enviar essa pauta ao Congresso Nacional e esperar
brasileira com o caixa da Previdência Social, os per- solidariedade do conjunto dos partidos políticos.
dões, a não-cobrança. Essa é uma discussão própria. O que aconteceu aqui ontem deixou bem claro o

Nós do PCdoB sempre opinamos que esse de- conteúdo da proposta que estávamos votando: a pau-
veria ser o foco do debate, até porque o caixa da se- ta defendida nos 8 anos do Governo Fernando Henri-
guridade é realmente superavitário - em 31 bilhões que Cardoso. O próprio Líder do PSDB disse que
no ano passado. aquela era a sua reforma.

No entanto, essas coisas vieram - a subinclu- É bom deixar claro que os acordos com o Fundo
são, como estou chamando, não a inclusão de fato - Monetário Internacional e as exigências do Banco
juntamente com a lógica de uma reforma do regime Mundial e dos fundos de pensão é que levam o Go-
próprio do serviço público, que manteve na essência vemo a fazer essa opção de sinalização para o mer-
a lógica da retirada de direitos, do corte de despesa, cado. A proposta que votamos ontem dividiu o Gover-
da fragilização do Estado. no e sua base, divide a sociedade e deixa fissuras

Mesmo na evolução, houve poucos avanços. Eu profundas na Esquerda.
destacaria que, na evolução para os fundos de pen - O Governo tem de entender que precisa imedia-
são inscritos como de natureza pública, remeten- tamente mudar sua política macroeconômica. O ajus-
do-nos ao art. 202, que regulamenta a previdência te fiscal exigido pelo Fundo foi de 3,75%, mas o Go-
complementar privada, trata-se de texto nebuloso e vemo encaminhou 4,25% e executou 5,73%. A eco-
dúbio, pois constitucionalizou o que Constituição al- nomia prevista com a reforma da Previdência em 20
guma no mundo já fez, qual seja a obrigatoriedade de anos, tão divulgada, será menor do que o montante
uma modalidade de benefício. de juros pagos nos primeiros 4 meses de 2003. A re-

Trata-se de um fundo sobre o qual o Tesouro forma agrária precisa de recursos, os Ministérios pre-
não tem qualquer responsabilidade. O futuro servidor cisam de recursos, as políticas sociais precisam de
saberá quanto pagará, mas não quanto receberá na outro rumo.
sua aposentadoria. Se esse fundo falir, por investir no Os votos contrários dos partidos de esquerda,
mercado de capitais, não haverá qualquer responsa- particularmente os nossos, não significam nem des-
bilidade por parte do Tesouro. O problema é seu, tra- respeito ao nosso partido nem oposição ao Governo.
balhador do serviço público. O Governo tem de entender que não pode esperar

Portanto, o projeto manteve essência muito gra- adesão de 100%, principalmente quando a agenda
ve de concepção de Estado, de ferir direitos - e direi- proposta vem do Governo anterior. Somos parceiros
tos adquiridos - e de jogar como trabalhadores de se- do Governo e continuaremos lutando pelo êxito do
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RONDÔNIA

PPS

Presidente Lula. Queremos contribuir para virar uma
página importante da história deste País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, continu
amos compondo a base do Governo e acreditando
que nosso partido é o Partido Comunista do Brasil.

Muito obrigada.

O Sr. Inocêncio Olíveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre POT
Or. Benedito Dias PP
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB
Josué Bengtson PTB
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMOB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Carlos Souza PlPUPSL
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

Agnaldo Muniz
Casara PSOB
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPLlPSL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMOB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMOB
João Castelo PSOB
Luciano Leitoa POT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMOB
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago POT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMOB
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Ariosto Holanda PSOB
Arnon Bezerra PSOB
Bismarck Maia PSOB
Gonzaga Mota PSDB
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Mauro Benevides PMOB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Zé Gerardo PMOB
Total de Ceará: 16

PIAuí

Átila Lira PSDB
B.Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Julio Cesar PFL
Moraes Souza PMOB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 8

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Mucio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PSDB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Pedro Corrêa PP
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMOB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Agosto de 2003

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia· PSB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMOB
Carlos Ounga PTB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Oaniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMOB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSOB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Araujo PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Milton Barbosa PFL
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Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 27

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Meltes PFL
Carlos Mota PLPLlPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PLPLlPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Herculano Anghinetti PP
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPLlPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPLlPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPLlPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPLlPSL
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Total de Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT

Marcelino Fraga PMDB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PLPLlPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PT8
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPL/PSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Leonardo Picciani PMDB
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPLlPSL
Renato Cozzolino PSC
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPLlPSL
Carlos Sampaio PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
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Or. Evilásio PSB
Or. Hélio POT
Or. Pinotti PMOB
Ourval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PSB
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Lobbe Neto PSOB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Ouarte PT
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMOB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Uma PTB
Paulo Uma PMOB
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Walter Feldman PSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSOB
Wilson Santos PSOB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
José Roberto Arruda PFL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB
Carlos Alberto Leréia PSOB
Jovair Arantes PSOB
Leandro Vilela PMOB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMOB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso Do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB
André Zacharow POT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Oilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
José Borba PMOB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Carlito Merss PT
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Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMOB
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSOB
Zonta PP
Total de Santa Catarina:: 9

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMOB
Enio Bacci POT
Érico Ribeiro PP
FranCisco Appio PP
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
KeJly Moraes PTB
LuCiana Genro PT
LUis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Pauló Gouvêa PLPUPSL
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 335
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de iniciar a pauta prevista para hoje, quero me
pronuncié:lJ, oficial e definitivamente, sobre os inciden
tes ocorrídos no início desta tarde aqui na Câmara
dos DepUtados.

Alguns manifestantes desgarrados e fora do
controle da organização da marcha - é bom que se
diga - que legitimamente se manifesta contra a refor
ma da previdência pública tentaram invadir e violar a
Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Isso
é um crime, é intolerável e é antidemocrático.

Garantir o direito de livre manifestação é um dos
compromissos que regem a minha vida pública e, te
nho certeza,. a da maioria dos Srs. Deputados e das
Sras. Deputadas. É assim que devem funcionar as de
mocracias. É assim que as grandes nações que pre-

zam pela conservação do Estado de Direito funcio
nam. Eu serei sempre um guardião desse democráti
co direito, desde que as manifestações não interditem
a República, desde que as manifestações não cercei
em a nossa democracia, tão duramente arrancada da
escuridão do autoritarismo.

A Segurança desta Casae a Polícia Militar, que
foi chamada por mim para auxiliar na preservação do
patrimônio de um dos Poderes da República e para
garantir que o debate político não seria interditado por
ameaças, comportaram-se muito bem.

Um dos manifestantes que tefltou invadir esta
Casa foi detido pela Segurança legislativa e atendido
no serviço médico, porque se cortou. Fez exame de
corpo de delito, e contra .ele foi lavrada umaocorrên
cia policial, para apuração de responsabilidades.

A tranquilidade dos trabalhos legislativos está
assegurada. A Polícia Militar seguirá auxiliando a Câ
mara na garantia da. inviolabilidade deste Poder da
República. Nós somos os legítimos representantes da
sociedade brasileira e fomoseleit?s para representar
o povo, para debater os problemas.do País e decidir,
pelo voto, os rumos queo Brasil trilhará em direção a
um fututornelhor.

Proponho, Sras. e Srs. Deputados, que esta
Casa responda a essatentativa de agressão e de in
vasão da Câmara funcionando normalmente, apreci
ando e votando as matérias sobre a mesa. Proponho
que respondamos a essa proVocação com a manu
tençãodo elevado quorum e do elevado. espírito pú
blico que tem presidido os nossos debates.

Somos Deputados, somos Parlamentares, não te
mos armas ne.1li carregamos 8hantagens. Este Poder
não se calou diante das baionetas nem das ditaduras e
semprebuscou a democraCia e a garantia da liberdade.

Este Poder não se calaráanterninorias, muitas
vezes histéricas e desconíroladas, que nos jogam pe
drasàguisàdesensatez edeargumentos. Vamos ga
rantir o direito de manifestação, as opiniões contrári
as, o debatepolítico, a liberdade de falar, a liberdade
de pensar, a liberdadede cada um de nós de votar de
acordo com a própria convicção.

Queremos paz e liberdade..Precisamos de sere
nidade para pacificar. nossos ânimos e para dirimir
nossas divergências ?om a annaque temos, a arma
da democracia. Nos~Única annaé este Poderoutor
gado pelop()v9' Exercemos estepoder pelo voto, cons
truindomaiorias. Vamos a elas democraticamente.

Tenho dito.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
aSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela so apoio, não conta com o apoio do PCdoB. Quere-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na mos preservar o patrimônio desta Casa e também
qualidade de Deputado de oposição, quero deixar nossa relação democrática com a sociedade.
meu testemunho da correção com que a Mesa da Câ- A coordenação do movimento havido hoje não
mara dos Deputados se conduziu nesse processo. tem, sinceramente, nenhuma responsabilidade com o

Nós, do PFL, não apoiamos, não admiramos e não fato a que VExa. se reportou.
participamos de manifestações dessa natureza. Entendo Muito obrigada. (Palmas.)
até que haja motivações, contrariedades, sentimentos de O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA _ Sr. Pre-
traição, mas nada justifica esse comportamento agressi-
vo e desrespe~oso para com o Congresso Nacional e a sidente, peço a palavra pela ordem.
Câmara dos Deputados. VExa. tem nosso total apoio na O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
condução dos trabalhos desta Casa e na política de se- VExa. a palavra.
gurança que tem empreendido. O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP.

O que poderíamos pedir é apenas permissão Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
para a entrada de alguns manifestantes nas galerias bancada do PSDB registra o apoio à sua manifestação
do plenário, de modo controlado, sem que se ponha não apenas em respeito a VExa. e a sua irrepreensível
em risco a condução dos trabalhos nesta Casa. trajetória de vida pública em defesa da democracia, mas

Sr. Presidente, receba a nossa solidariedade e também e sobretudo em solidariedade à sua at~ude se-
apoio neste episódio. Queremos continuar trabalhando, rena, que se inscreve entre as competências e os deve-
mas com a garantia de que nos seja assegurado, como res do Presidente da Câmara dos Deputados. Édever do
VExa. acaba de mencionar, o direito de ir, vir evotar com Presidente desta Casa supervisionar os trabalhos e
transparência, na representação dos nossos ele~ores, manter a ordem nesta Casa.
não apenas de uma minoria muitas vezes descontrolada, Aqui se reúne a representação nacional, fruto
que se vale de motivações estranhas aos interesses que da manifestação livre de mais de 100 milhões de elei-
se discutem neste Congresso Nacional. tores. Essa representação não pode ser coagida,

O partido do Governo prova, de certa forma, o ameaçada, pressionada, por qualquer tipo de mani-
veneno que ele próprio ajudou a preparar. festação, por mais legítimas que sejam suas motiva-

Muito obrigado. ções. Náo se pode invadir o Palácio do Planalto, a
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, sede do Supremo Tribunal Federal nem a Câmara dos

peço a palavra pela ordem. Deputados. Esse deve ser um princípio a nos unir.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Nesse sentido, apoiamos todas as atitudes que

VExa. a palavra. VExa. adotar para garantir a tranqüilidade, a ordem e
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela o livre funcionamento da nossa Casa. Não podemos

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, aceitar que grupos de manifestantes tentem impedir
Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de expressar a uma bancada de se reunir ou interromper o trabalho
minha solidariedade a V.Exa. na defesa do Parlamen- de uma Comissão. Todos têm o direito de se manifes-
to e da democracia. tar, mas não podem abusar desse direito.

O início do pronunciamento da Presidência é Portanto, VExa. tem a solidariedade do PSDB.
justo quando se refere a um grupo desgarrado da co- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui-
letividade. Sou testemunha disso, porque participei to obrigado, Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
de toda a marcha, que contou com a presença de de- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
zenas de milhares de trabalhadores. Não houve um Apesar de o momento ser para manifestação de to-
incidente sequer. A manifestação foi absolutamente dos, peço aos Srs. Parlamentares rapidez, a fim de
pacífica, tanto nos discursos quanto nas manifesta- iniciarmos a Ordem do Dia.
ções. Os servidores circularam pela Esplanada e pas- O SR. NEUCIMAR FRAGA _ Sr. Presidente,
saram na frente Palácio do Planalto sem causar pro-
blema. Nenhum indicativo da coordenação do movi- peço a palavra pela ordem.
mento incentivou esse tipo de ação contra a Câmara O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
dos Deputados - parece que estão emitindo uma VExa. a palavra.
nota em respeito a esta Casa. O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES. Pela

Manifesto solidariedade a VExa., Sr. Presiden- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Parti-
te, o que não faz sucumbir nossas divergências no do Liberal manifesta-se favoravelmente à iniciativa de
que diz respeito ao tratamento dispensado pela Casa VExa. contra o ato de violência em oposição a esta Casa
aos manifestantes que aqui vieram nas últimas sema- de leis, que tem a responsabilidade, junto oom o Executi-
nas. O episódio isolado de hoje não conta com o nos- vo, de apresentar propostas de renovação e de transfor-
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mação do País. A reforma da Previdência é um instru- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
mento necessário para o equilíbrio do Brasil. VExa. a palavra.

O Partido Liberal está solidário com o Presiden- O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Peta
te da Casa, porque a atitude dos manifestantes que ti- ordem, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
veram a ousadia de agredir os servidores da Segu- Partido Socialista Brasileiro quer se solidarizar com
rança, de quebrar vidros de um dos salões da Casa e todo o Congresso Nacional, com a Câmara dos Depu-
de causar aquela cena desastrosa não condiz com o tados, com VExa. e também acolher as decisões en-
respeito ao povo brasileiro. caminhadas por VExa. referentes à proteção desta

Solidarizamo-nos também com o Deputado Ro- instituição e do patrimônio público.
berto Jefferson, que, ontem, fez um discurso afirmando Entendemos que quem promoveu o quebra-que-
que o perfil desses manifestantes é diferente. Hoje, al- bra tem de ser punido. Não concordamos com isso. Não
moçando em um restaurante, observamos que um gru- é a prática dademocracia. Mas também não queremos
po de 40 manifestantes, entre jovens e adu~os, que par- condenar de forma generalizada as entidades por esse
ticipam da marcha, faziam sua refeição. Era naChurras- episódio. Sabemos que dentro de um movimento como
caria Porcão. Antigamente, esses manifestantes comi- esse há pessoas que não são controladas, que não se-
am cachorro-quente ou pão com salame. guem a orientação da entidade. Hápouco recebi do Sr.

Temos certeza de que a luta que travamos a fa- Ezequiel, Presidente do SINDILEGIS, uma comunica-
vorda reforma previdenciária é para beneficiar 170 ção dizendo que as entidades estão se posicionando
milhões de brasileiros. Por isso, o Partido Liberal tem contra a atitude dessas pessoas.
o compromisso de aprová-Ia. Portanto, não devemos condenar todas as enti-

Assim, estamos solidários com VExa., Presi- dades, mas devemos defender o funcionamento des-
dente João Paulo Cunha, que tomou a atitude ade- ta Casa, o patrimônio público, como também apoiar a
quada contra a manifestação ocorrida nesta tarde. atitude de V.Exa.

O SR. CARLOS. WILLlAN - Sr. Presidente, Muito obrigado.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem to obrigado, nopre Deputado.
VExa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

O SR. CARLOS WILLlAN (PSB _ MG. Pela or- ouvir. mais o .Deputado João Fontes, o Deputado
demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, a festa Arlindo Chinaglia, a Deputada Luciana Genro, para
democrática da Marcha a Brasília, movimento dos iniciar a Ordem do Dia. Em outro espaço permitirei a
servidores públicos, que legitimamente têm o direito palavra aos outros Deputados que a estão solicitan-
de protestar contra a reforma, foi manchada nesta do, os Oeputados Maurício Rands, Arnaldo Faria de

Sá e Alberto Fraga.
manhãpor meia dúzia de desordeiros que invadiram
o Congresso Nacional. O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a

Nós, qUe lemos a Bíblia, conhecemos uma pala- palavra pela ordem.
vraque diz: "Tudo posso naquele que me fortalece. OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Esperai com paciência no Senhor': V.Exa. a palavra.

VExa., há duas semanas, quando convocou a Po- O SR. JOÃO fONTES (PT - SE. Pela ordem. Sem
lícia Milítarpara resguardar a segurança desta Casa, foi revisãodo ora<l()r.) - Sr. Presidente, para não deixar tirar
questionado pela imprensade todo o Brasil e, na frente da opinião pública o brilho da marcha dos servidores pú-
das câmeras, com a humildade que lhe é peculiar, ca _ blicos pela atitUde de um pequeno grupo que se infiltrou
lou-se perante a opinião pública. Esta sua manifestação no meio da marcha para fazer o quebra-quebra, quero
mostra-nos que V.Exa. tem razões para convocar a se- ~~~~:Y:e~~b~~:~r:~:t~e;~u~~ nenhum momen
guranç€l para, daárea externa do Congresso Nacional,
protegerestapa~ desses baderne.iros que, com certe- Agora, não podemos transformar este momento
za, não fazem parte da manifestação. e condenar os servidores públicos porque alguns fo-

Parabéns a VExa. pela forma positiva e pelo ram almoçar no Porcão. Até parece que só os porcos
pulsofir~ecom que vem administrando a Câmara podem almoçar no Porcão.
dos Deputados. Sr. Presidente, querer confundir os servidores

O SR PRESIDENTE (J ~ públicos que ocuparam as galerias com marajás é
...•...... ,. .. •... •... . oao Paulo Cunha) - Mui- uma grande inversão de valores, até porque a maioria

to obrigadq, geputado. dos servidores públicos comeu quentinha ou passou
OSH~RENATO CASAGRANDE - Sr. Presiden- a manhã sem poder comer, porque vieram de ônibus.

te, peço a pal"lVra pela ordem. Não podemos condenar os verdadeiros servidores
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públicos a pretexto de querer agradar o Presidente A SRA. LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela or-
João Paulo Cunha. demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a

Somos contra qualquer violência, somos solidá- Casa deveria hoje saudar os milhares de servidores
rios ao Estado Democrático de Direito, mas também que viajaram de tão longe, chegaram a Brasília e re-
não podemos deixar de dizer que esta Casa ficou siti- ceberam a notícia de que a votação da Previdência já

havia ocorrido. Ainda assim, realizaram marcha pací-
ada, durante esses 2 dias que os servidores públicos fica, que mostrou disposição de luta e trouxe clara
não puderam adentrá-Ia. Ontem, inclusive, uma limi- mensagem aos Deputados de que esta reforma aten-
nar não foi cumprida na sua íntegra. de apenas aos interesses dos banqueiros e do Fundo

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente, Monetário Internacional. Quem venceu ontem neste
peço a palavra pela ordem. plenário não foi o Governo Lula, mas o medo e o FMI.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem Os grandes vitoriosos ontem no plenário foram o
V. Exa. a palavra. medo dos mercados, dos especuladores, das punições,

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or- das expulsões e do FMI, que tem sanha de se apropriar
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio deste filão, a aposentadoria dos servidores públicos.
que esta Casa tem a responsabilidade de se conduzir Sr. Presidente, nós, que estivemos presentes ao
como a verdadeira representação do povo brasileiro. longo de toda a marcha, sabemos que o incidente ocorri-

a povo brasileiro conquistou o direito de fazer do aqui foi isolado, como muito bem disse V.Exa. Esse
manifestações, de fazer pressão. A mobilização dos episódio, de forma alguma, pode obscurecer o grande
servidores, no seu conjunto, é legítima e representa movimento que aconteceu. Esperamos que a Casa pare
interesses. por um momento e reflita, porque está votando contra os

Portanto, não podemos permitir que, por algum interesses dos servidores e do Brasil.
mal-entendido ou por qualquer incidente rigorosa- Se essa reforma fosse boa, teríamos uma mar-
mente lamentável, o conteúdo de participação demo- cha de apoio ao Governo e à proposta. No entanto,
crática fique turvado por esse tipo de incompreensão não vemos marcha de apoio. Ao contrário, há repúdio
ou de utilização política indevida que tenta passar à e protesto, porque a reforma só interessa aos ban-
Nação a idéia de que a participação popular é algo queiros e ao Fundo Monetário Internacional.
que desestabiliza o Governo. Primeiro, este Governo Muito obrigada.
tem o controle da situação do País. Segundo, a gravi- O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
dade da situação brasileira não tem a ver com movi- peço a palavra pela ordem.
mento social e, sim, com dificuldades econômicas. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.Assim, aproveito a oportunidade para dizer que
o Presidente da Casa tem procurado pautar suas O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP - MG. Pela or-
ações para, de um lado, garantir o funcionamento da demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par-
Casa e, de outro, garantir, dentro de limites, a partici- tido Progressista entende que toda manifestação po-
pação popular. É evidente que devemos centrar nos- pular é legítima. Toda pressão da opinião pública deve
sas atenções para algo absolutamente decisivo aos ser respeitada, uma vez que não somos mais do que
servidores, à Nação e ao nosso trabalho, que neste simples representantes da vontade popular. Quando,
momento é a reforma da Previdência. porém, elementos provocadores aproveitam-se de

manifestação pacífica e produzem danos à propriedaMuito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO _ Sr. Presi- de pública, com o sentido de cercear, intimidar ou diri

gir pela força e pelo temor as legítimas ações de um
dente, peço a palavra pela ordem. dos Poderes da República, é necessário que o Chefe

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem desse Poder exerça com equilíbrio, mas com a ener-
VExa. a palavra. gia necessária, as medidas tendentes à preservação

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. da liberdade de ação do Poder a que preside.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Por isso mesmo, nosso partido faz questão de tes-
simplesmente queremos cumprimentá-lo pela sua temunhar publicamente apoio à prudência e, ao mesmo
postura firme em defesa da democracia. tempo, à dosada energia com que V.Exa. agiu nesses úl-

Nossos cumprimentos. timos dias como Presidente da Casa, não impedindo, de
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - forma alguma, a manifestação popular, eis que nenhuma

Obrigado, Deputado. medida de emergência foi tomada para impedir o acesso
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, do povo às imediações do Parlamento, mas tornando im-

peço a palavra pela ordem. possível a presença nesta Casa de pessoas que, visivel-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem mente, por meio do exercício da força que danificou bens

VExa. a palavra. da Câmara, provavelmente pelo mesmo exercício da inti-



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-8, DE 2003

(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação de 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
ConstituiçãoFederal, o.art. 8° da Emenda Constituci
onal n° 20, de 15 de dezembroete 1998, e dá outras
providências; tendo parecer <;la pomissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação·pela admissibilidade,
com emendas, contra os vqtos dos Reputados José
Roberto Arruda, Vilmar Rochéil, .Ibrahim Abi-Ackel,
Wilson Santos, André de Paul~, EdUélrdo Paes, Rodri
go Maia, Juíza .. Denise FrossEird, Ney Lopes, Alceu
Collares, Mende~·Ribeiro Filho,Jo~é Ivo Sartori e
IIdeuAraújo. (Relator: Sr. Maurício. Rands); e da Co
missão Especial pela admissibilidade.das emendas
apre$entadas. e, no mérito,. pelélaprovação desta;
pela aprovaç~o parcial da de nO 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, 5!),60, 61,(53,68,69, 74,75,78, 79, 81, 82, 83,
88,98,99,102,103,114,116,119,124,132,135,
136,137,14,4,146,149,152,193,154,156,159,160,
166,167,169,171,174, 181, t~2, 1~4, 197,201,205,
209, 210,213, 214,217,2t9,2~0,221,231,255,263,
265,266,272,274,275,276.,277, ?79,282, 285, 289,
291,293,304,308,312,323,335,352,354,362,365,
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midaçãofísica, forçariam nesses corredores a livre mani- 371,375,383,384,385,398,399,406,414,417,420,
festação dos Parlamentares. 422,426,427,430,434,435,439,442,448, 450,452,

Sr. Presidente, solidarizamo-nos com V.Exa. La- 454, 456 e 457, com substitutivo, e pela rejeição das
mentamos o episódio e desejamos que a Câmara dos Propostas de Emenda à Constituição nOs. 37 e 179-A,
Deputados seja sempre o estuário da manifestação de 1999, 198 e 288, de 2000, 323, de 2001 e 550, de
do povo; que este venha sempre aqui expressar sua 2002, apensadas, e das emendas nOs 01, 06, 07, 08,
vontade e influir em nossas decisões dentro.da paz, 12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,
da ordem e do respeito que V.Exa. soube manifestar 32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,48,49,51,53,
com as providências que tomou. 55, 6Ei, 57, 68,62,64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 76,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - 77, 80, 84, 85, 86,87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

Obrig6d~R~~~~~~~~~~I~b6~~A'':-sr. Presiden- 97,100,101,104,105,106,107,108,109,110,111,
112,113,115,117,118,120,121,122,123,125,126,

te, peço a palavra pelaordem. 127,128,129, 130; 13~, 133, 134, 138, 139, 140, 141,
OSR.PRESIDENTE{João Paulo Cunha)- Tem 142,143,145,147,148,150,151,155,157,158,161,

a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá. 162,163,164,165,168,170,1]2,173,175,176,177,
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 178,179,180,183,184,185,186,187,188,189,190,

ordem- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só que- 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199,200,202,203,204,

~~~:~~~I~~~n~:~ta~:~g~S::J~~~~~:~~~~~ 206,207,208,211,212,215,216,218,222,223,224,
mento oPO.rtuno. Respeitei sua decisão, recolhi-me, e 225,226,227,228,229,230,232,233, 234, 2~5, 236,
VEx d I t P I t S P 237,238,239,240.,241. ,242,243,.244,245,24..6,247,

. ~. euapaavraparaouros aramenares. r. re- 24824925025125225325425625725825
sidente,aguardarei minha vez, não vou falar agora, mas .' •... ' . ' •. '..'...'. '. . , .• , .•.• '. 9,
a toda ação corresponde uma reação. 260,261,262,264,267,268.269,270.271,273,278,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ 280,281,283,284,286,287,288,290,292, 294,295,
Passa~se à apreciação da matéria que está sobre a 296, 297,298,299.300,301,302,303,305,306,307,
mesa e.da constante da Ordem do Dia. 309,310,311,313, 314,315,316,317,318,319,

O SR. PRESIDENTE (João PauIoCunha)-ltem 1. 320,321.322,324,325,326,327,328.,329,330,331.
332,333,334,336,337,338,339,340,341,342,343,
344,345,346,347,348,349,391•353,355,356,357,
358,359, 360, 361,363,3q4,366,367,368, 369, 370,
372,373,374,376,377,378,379,3130,381,382,387,
388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,400,
401,402,403,404, 409,407,408,409,410,411,412,
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 osvotos dos peputados Gervá
si? Silva,Yeda9rysius, Alceu Collares, MuriloZauith,
Payd~rney AveHno, OnyxLorenz?ni,. José Roberto
Arruda, •Enéal:i Carneiro· e João Campos (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. PRESIDENTE (João PaUlo Cunha) - So
bre a mesa requerimento. no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos aVo Exa, nos termos regimentais,

a retirada da PEC-40/03, constante da pauta da pre
sente sessão".

Saladas Sessões, em
Assimim: ProfessorLuizinho, Vice-Líder do Go

vemo~' e Maurfpio Rands, Vice-Uder do PT.
O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para encaminhar avotação,concedo a palavra ao no
bre Deputado Professor Luizinho, que falará a favor
da matéria.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem os incidentes de hoje. Muitas pessoas vieram de lon-
revisão do orador.) - Nobre Deputado Arnaldo Faria ge para Brasília a fim de acompanhar a votação e tive-
de Sá, VExa. pode ouvir este Líder? ram um sentimento de frustração ao aqui chegarem,

Pediria a atenção dos Srs. Líderes. Líderes José porque souberam que, na madrugada, já havia sido
Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Antonio Carlos Pannun- votada a reforma da Previdência.
zio, qual nosso objetivo? O Líder Aldo Rebelo está di- E alguns aqui, ironicamente, até comemoraram
alogando com os Líderes tanto da Oposição como da a jogada esperta que fizeram. Se a votação da refor-
base aliada. ma da Previdência foi marcada para esta tarde, quero

Ontem à noite tentamos encontrar um procedi- que se realize. E, quem não quiser votá-Ia, vai ter que
mento comum. Temos 5 emendas aglutinativas e 13 dizer o motivo.
destaques de bancada, todos legítimos. É possível Ontem, com a votação, roubamos vários direitos
diálogo entre a base aliada e a Oposição para se en- dos servidores públicos. A pretexto de votarmos uma re-
contrar um procedimento e um encaminhamento de forma da Previdência que interessa ao mercado, no as-
mérito, nobre Deputado José Carlos Aleluia. pecto fiscal, economizamos ao longo de 20 anos cerca

Nossa vontade é pedir ao Presidente, com a de 1,5 bilhão de reais por ano. Será que para recuperar
concordância de VExas., o encerramento da Ordem apenas 1,5 bilhão pode-se colocar toda uma massa de
do Dia desta sessão ordinária para nos reunirmos trabalhadores nesta situação, ensandecidos?
com o Sr. Presidente, que seria parte do acordo. Mu~os aqui não estão na pele deles, portanto, é

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A fácil criticá-los, atacá-los. Alguns viajaram de ônibus 30,
Presidência não tem nada a ver com isso, não tem co- 40 horas e foram parados na estrada pela Polícia Rodo-
nhecimento de nada disso. viária Federal, o que foi adrede estabelecido por alguém

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- do Palácio do Planalto. Aí é fácil colocar a culpa.
te, estou apresentando a VExa. Por tudo isso, quero que se vote hoje, como es-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O tava previamente estabelecimento.
requerimento de V.Exa. está na mesa, vou colocá-lo O momento de tensão começou na semana
em votação. passada, quando a Polícia Militar e sua tropa de cho-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- que estavam dentro desta Casa. A tensão continuou
te, estou fazendo a VExa. uma proposição. V.Exa. ontem, quando várias liminares concedidas pelo Su-
pode ouvir? premo Ti'íbunal Federal não foram atendidas pela se

gurança desta Casa. Medida liminar em mão, mas a
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pois segurança fazia pouco dizendo que tinha ordens da

não, estou ouvindo. Presidência para só deixar entrar quem tivesse senha
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Obrigado. _ a senha vale mais do que uma liminar concedida
Sr. Presidente, VExa. tentou promover esse pelo Supremo Tribunal Federal.

acordo na noite de ontem. Estamos propondo a Ternos nossa parcela de culpa, sim. Estamos
VExa., que tem promovido os grandes acordos da acirrando os ânimos. Vi, mas não quero nominar, por-
Casa, que novamente nos convoque para uma reu- que não sou dedo-duro, Deputado do PT que, ao sair
nião com todos os Líderes da base aliada e da Oposi- ontem do plenário provocou funcionários, que esta-
ção, para retomarmos o diálogo. Para isso, VExa. pre- vam aqui, perguntando-lhes se viriam no dia seguinte
cisaria concordar em convocar uma sessão extraordi- e informando-lhes que já não adiantava mais, já que
nária. Aprovariamos a retirada de pauta, VExa. con- tudo estava vot~do e que já haviam perdido tudo. Mais
vocaria a sessão extraordinária e nos convocaria para de um fez isso. E a provocação gratuita de alguns que,
essa reunião. nababescamente atendidos por cargos, por emen-

Por isso, peço a todos os Deputados, tanto da das, acham que podem tudo, acham que têm o poder
base aliada como da Oposição, que aprovemos a reti- ditatorial, provocam todos e depois vêm aqui se la-
rada de pauta. mentar com o que acontece.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Hoje era dia da votação da emenda da reforma
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu- da Previdência, mas agora está claro o propósito do
tado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a matéria. Governo: não quer votar nada. Para a pressa, há uma

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. explicação: era para dar uma resposta ao mercado. O
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. mercado queria essa resposta; o dólar estava subin-
Deputados, encaminho contrariamente porque a vo- do, a bolsa estava caindo, o Risco Brasil estava au-
tação da reforma da Previdência ocorreria hoje à tar- mentando. Então, o Presidente Lula precisava dar
de, mas aconteceu nessa madrugada. Foi uma joga- essa resposta ao mercado. Agora que já a deu, não é
da esperta, porém, quando a esperteza é demais, ela preciso mais nada. Basta o texto básico, o resto é o
se vira contra quem a pratica. É por isso que tivemos resto e que se dane. Pode-se aguardar outro momen-
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to para que as emendas e os destaques sejam vota- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-
dos. O mercado já se satisfez na sua sanha. Só que dente, peço a palavra pela ordem.
esse mesmo mercado, que ontem pediu isso, ama- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
nhã, vai pedir outra coisa. E não sei se o Governo terá VExa. a palavra.
condições de dar algo mais ao mercado. O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

O Presidente Lula cancelou, de forma desres- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
p'eitosa, mas diplomaticamente viagem que faria à confesso que não consegui entender. Estamos num
Africa, para aqui comandar a votação da reforma da processo de votação de PEC no plenário. O Governo,
Previdência, que foi consumada. que tem interesse de manter o texto, abriu a possibili-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles dade de acordo, então, não fará reunião paranão ce-
que, de maneira digna, não aceitaram a votação da der. Se o Governo pede tempo para conversar, está
reforma nessa madrugada, aqui estão sabendo que querendo melhorar a proposta. Não vejo por que ir-
quarta-feira é o dia nobre do Parlamento brasileiro. mos para uma votação nominal, criarmos uma disten-
Estamos aqui e queremos votar. Quero votar "não" a são em plenário, quando temos de procurar o contrá-
este requerimento. rio, isto é, fazer negociações com quem quer ver o

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em texto melhoradO.
votação o requerimento. Apelo para que tenhamos o bom senso de reti-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os rar a PEC da pauta para que continuemos a Ordem
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se do Dia e possamos evolUir no. processo de entendi-
encontram. (Pausa.) mento. Esta é uma questão cristalina, passível de en-

REJEITADO. tendimento, no meu ponto de vista, de qualquer um,
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- até porq~e esta sempre foi a norma da Casa: em pri-

te, peço a palavra pela ordem. meiro lugar, a negociação. Dizia Ulysses Guimarães
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem que nosso combustível é a saliva.

VExa. a palavra. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. te, peçoa palavra pela ordem.

Pela ordem. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
peço verificação de votação. V. Exa.a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. tem apoia- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - St Presidente,
mento? atendendo ao apelo de alguns companheiros e para

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Se V.Exa. ve- colaborar com o momento, na tentativa de acabar
rificar a lista, sou Vice-Líder. com a tenSão, é possívelcamínhar no sentido de evi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve- tarmos a verificação de vOtação.Mas deixo claro que
rificação concedida. discordo da tentativa de não se votar a reforma da

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Previdência no dia aprazado e marcado.
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem Para colaborar. com a Casa, até para mostrar
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- que, na humildade, nós podemos caminhar e conse-
tema eletrônico. guir algumas coisas que, àsvezes, a arrogância nos

Está iniciada a votação. impede, solicito a V.Exa. que desconsidere o pedido
Queiram seguir a orientação do visor de cada de verifici!:lção feitO por mim.

posto. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui-
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a to bem. RejeitadoQ requerimento.

palavra pela ordem. O SR. P~()FESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem te, peço a palavra P13la ordem.

VExa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
O SR. ALDO REBELO. (PCdoB - SP Pela ordem. V.Exa. a palavra.

Semn~visãodo orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do O SR.PROFE$SORLUIZINHO (PT - SP. Pela
Gover?o orienta os partidos da base do Governo a entra- ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nós
rem em obstruçãopara que tenhamos, nesta circunstân- estamos mantendo a verificação de votação.
cia, a ppssibilidade de discutir com V.Exa. e com as Lide- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
rançasdaOposição um procedimento para a tentativade V Exa. solicita v~rificação de votação?
prossepuimento da votação dos destaques da proposta O SR. PROFESSOR LUIZINHO - É lógico.
de eme;nda çqnstitucional que trata da Previdência. O SR. UJIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

Muito obrigado. palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra. VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO(PT -AJ. Pela ordem. Sem O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Re-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- c1amação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
balhadores acompanha a posição do Governo. em primeiro lugar, o requerimento era deste Deputa-

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden- do, junto com o PT. O Deputado Arnaldo Faria de Sá
te, peço a palavra pela ordem. encaminhou contra o requerimento, e V.Exa. aquies-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem ceu. O Deputado Arnaldo Faria de Sá verificou a sua
VExa. a palavra. posição, teve ga~ho, po~que er~.con~a o requerimen-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB _ SP. to, e mesmo assim pediu a venflcaçao.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente Eu achava qu~ o respe~to e a. respo~sabili~~de d~

. .. ..... _' cada um nos garantia que nao sena precIso verificar. E
fUI cntlcado porqu~ havia felt~? pedido de venflcaç~~. óbvio que fui prejudicado. Tão logo S.Exa. retirou o apoi-
Rec_ebo uma saraivada de cntlcas p~rque pe?~ ve~h- amento à verificação, mantive o pedido. VExa. ouviu
caça0. Ao concordar com a suspensao da veriflcaçao, claramente isso, e o PT apoiou meu posicionamento.
até quem me houvera criticado vai manter a verifica- Então, foi uma posição da Mesa, e não mais do Plená-
ção? Então, eu mantenho a verificação. rio, porque eu e o PT fomos prejudicados. Apoiamos a

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O pe- verificação. Não quero mais discutir isso.
dido do Deputado Professor Luizinho é intempestivo. Peço a VExa. que acate o posicionamento dos

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- Srs. Líderes, aos quais sugiro suspender os trabalhos
dente, peço a palavra pela ordem. para uma reunião com VExa., em sua sala, sobre o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem procedimento de votação.
V Exa. a palavra. Sr. Presidente, por favor, faça a consulta e acate

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. a decisão dos Líderes.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRE~IDENTE (João P~ulo Cunha) - Re-
VExa. rejeitou o documento, mutto embora houvesse, no c~bo ~ .reclamaçao de VExa. Se ~ao fo.sse reclama-
meu ponto devista, mais manifestaçõesfavoráveis ao re- ç~o, dina que o no.bre ~~put~do nao teria a~aro re-
querimento do que contrárias. É um direito de VExa. glmental para pedir venflcaçao. Vamos continuar com

No entanto, estou tentando argumentar que não a pauta. .
temos nada a perder se atendermos ao pedido do Lí- O SR. ALDO REBELO - Sr. PreSidente, peço a
der do Governo. Acho que foi essa a intenção do De- palavra pela ordem. _
putado Arnaldo Faria de Sá. O SR. PRESIDENTE (Joao Paulo Cunha) - Tem

O Deputado Arnaldo Faria de Sá foi quem colo- VExa. a palavra.
cou objeção ao requerimento do Deputado Professor O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or-
Luizinho. No momento em que ele retira a objeção, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa.
quem fica objetando? na noite de ontem foi protagonista do melhor momen-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O to que esta Casa viveu durante o transcorrer do pre-
requerimento foi rejeitado, Deputado Mendes Ribeiro. sente ano. V.Exa. garantiu quorum mais elevado e,

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- com sua autoridade, a votação de uma proposta de
dente, foi rejeitado porque VExa. entendeu que foi re- emenda à Constituição da responsabilidade e da im-
jeitado, mas tenho certeza de que, se VExa. ouvisse portância da que trata da reforma da Previdência.
todos os Líderes, teria conhecimento do que estou di- Preocupado com o êxito da votação, VExa. con-
zendo. vocou os Líderes à sua mesa antes do encerramento

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- da votação da emenda e propôs que pactuassem
putado Mendes Ribeiro, caso fosse mantido o pedido uma saída negociada para o prosseguimento da vota-
de verificação do Deputado Arnaldo Faria de Sá, po- ção na noite de ontem. Em função da insegurança e
deríamos consultar Líder por Líder. Na medida em da incerteza de alguns Líderes, VExa. não obteve
que o Deputado Arnaldo Faria de Sá retirou o pedido êxito no empreendimento.
antes do início da votação, portanto dentro do prazo Porém, inspirados na iniciativa de V.Exa., ainda
previsto, foi retirada a verificação. Não havendo mais na noite de ontem, vários Líderes procuraram, con-
verificação, está rejeitado o requerimento. Estamos versando, dar curso à idéia de VExa, Depois de horas
entrando em discussão. de conversação, decidimos que VExa. merecia ser

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- homenageado com a possibilidade de conduzir o
te, peço a palavra para uma reclamação. prosseguimento do acordo que tentou iniciar ontem.
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Para isso, consultei os Líderes do PSDB, do requerimento para suspensão dos trabalhos por uma
PFL, da minha base, e todos, já mais seguros, con- hora. Talvez cheguemos a um acordo de procedimen-
cordaram que este seria talvez o momento dete.n~~r to talvez até de mérito, e isso será muito bom para a
um acordo de mérito e de procedimento que posslbllt- c~sa, poís poderemos terminar a votação hoje.
tasse a continuidade da votação na noite de hoje, O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
principalmente pelo que esta Casa testemunhou no a palavra pela ordem.
dia de hoje. .' .. OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Portanto, coloco nas mãos de VExa. a posslblll- VExa. a palavra.
dade de retomar a condução do.acordo, para o bem O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or-
da Casa e da instituição. E também, como VExa. foi o demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha
autorda iniciativa, de retomar aconversação sobre intervenção é exatamente na direção do posiciona-
aquele acordo, o que só se torna po~sível se houve! o mento dos Líderes que me antecederam. Há interes-
tempo necessário para que, em mero a •esta sessao, se de todos os líderes em abrir espaço para um pro-
VExa. receba os Líderes para uma conversação. cesso de negociação. A sugestão que o PCdoB faz e

Esse é o· apelo que faço à magnanimidade e à está assinando requerimento nesse sentido é de sus-
compreensão política de nosso Presidente João Paulo pender a sessão pelo temPo de uma hora, para que
Cunha. os Líderes possam ter oportunidade de viabilizar en-

Muito obrigado. tendimento que possa permitir a continuidade da ses-
OSR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço a são para se vqtar a PEG. na 40.

palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Di-
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem ante dopedido do nobre Líder do Governo, Deputado

VExa. a palavra. Aldo Rebelo, e.de diversos outros Srs. Líderes, vou
O SR. NILTON BAIANO (PP - ES. Pela ordem. suspender os trabalhos. até as 18h55min, quando re-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. não abriremos a sessão com a pauta divulgada.
errou·· porque autoridade não erra, engana-se. No O .SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
mom~nto. em que o Deputado Arnaldo Faria de Sá, conseqüênCia, fica prejudicado oseguinte requerimento:
contrário ao requerimento, pediu verificação, no nos- Senhor Presidente, requeiro, nos termos regi-
so entendimento, o requerimento havia sido aprova- mentais a suspensãO da presente sessão.

do. Sala das Sessões,
É esse nosso entendimento. Assinam: Luiz Sergio, Vice-Líder do PT; Roberto
O SR. RODRIGO·MAIA - Sr. Presidente, peço a Freire, Líder do PPS; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Lí-

palavra pela ordem: der do PMD8; Dr. Helio, Vice"Líder do PDT; Antonio
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Carlos Pannunzio, VicecLíder do PSDB; Jose Carlos

VExa. a palavra. Aleluia, Líder do PFL; Francisco Dornelles, Vice-Lí-
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem. der do PP; Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Par-

Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, o PFL votou lamentar PUPSL;. Marcelo Drtiz, PV; Eduardo Cam-
ontem a proposta ori!;}inal, está presente hoje para vo- pos, Líder do .PSB; Aldo Rebelo, Líder do Governo;
tar os destaques, mas entende a posição do Governo Josue Bengtson, Vice-Líder do PTB.
e quer negociar, é um partido que negocia. (A sessão é suspensa.)

Por isso, o PFL está de acordo em suspender a O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a ca-
sessão por uma hora. E, logo depois da suspensão, deira da presidência ,que é ocupada pelo Sr. Inocên-
que pOSSamos, com ou sem acordo, na noite de hoje, cio Oliveira, 10 Vice-Presidftnte.
começar a vdtação dos destaques da reforma da Pre- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ De-
vidência.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, claro reaberta a sessão.
A Presidência vai convocar sessão extraordiná-peço a palavra pela ordem. . C 'h O . do

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem ria para votação da PE n° 40, as 19 3 mln, quan
serão apreciados todos os destaques.

VExa.·a palavra. Teremosvârias votações nominais com quorumO SR.ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or- . O
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todas qualificado de emenda constitucional, o que eXige 3 8

. d' . votos a favor.
as Lideranças estão querendo um tempo para Iscutlr O SR.. PRE.SID.ENTE(lnocêncio Oliveira) _
procedimentos, a fim de estabelecer um acordo e pro-
ceder à votação de tudo hoje. Apresentação de proposições.

É importante, até para a Presidência da Casa, Os Senhores Deputados que tenham proposi-
que cheguemos a consenso. Acredito que surgirá um ções a apresentar queíram fazê-lo.
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APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS.:
Autor Proposição Ementa

Roberto Magalhães REQ 1036/2003
Professora Raquel PL 1629/2003
Teixeira

PLP79/2003

INcn6/2003

INC n7/2003

PLP 78/2003

INC 779/2003

INCn8l2003

RIC 661/2003

INC 781/2003

INC 78212003

Rle 66212003

INC 780/2003

Sandra Rosado

Vanessa Grazziotjn

Rogério Silva

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazzíotin

Rogério Silva

Vanessa Grazzíotin

Vanessa Grazziotin

Luiz Carlos Hauly PDC 501/2003 Susta os efeitos de ato homologatório do Ministro de
Estado da Educação.

Antonio Joaquim e PEC 127/2003 Altera o § 512 do art. 14 da Constituição Federal para
outros disciplinar a elegibilidade daqueles que substituírem ou

sucederem o Pres,dente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos para os
cargos daqueles titulares.
Dispõe sobre a criação. a incorporação. a fusão e o
desmembramento de Municípios, conforme requerido
pelo § 412 do art. 18 da Constituição Federal.
Solicita a retirada do Projeto de Lei n.12 81/2003.
Amplia o prazo para a destinação de recursos da União
ao Programa de Apoio a Estados e Municípios para a
Educação Fundamental de Jovens e Adultos.

Guilherme Menezes REQ 1037/2003 Requerem a convocação de Sessão Solene para o dia
07 de novembro de 2003, às 10 horas, em
comemoração ao centenário de nascimento de Ary
Barroso.

PL. 1630/2003 Dispõe sobre a regulamentação do exercício da
profissão de Apicultor.
Dá nova redação ao capllt do art. 111 da Lei
Complementar nº 11'1, de 6 de julho de 2001.
Sugere ao Sr. Ministro da Cultura adoção de medidas
imediatas, para entender a necessidade de fóruns
regionais de entidades artísticas.
Sugere ao Sr. Ministro da Cl.Jltura adoção de medidas
imediatas, para a inclusão da Cultura Artística como
rubrica orçamentária no Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Sugere ao Sr. Ministro da Cultura adoção de medidas
imediatas, para entender a necessidade de uma
Delegacia Regional do Ministério da Cultura no Estado
do Amazonas.
Sugere ao Sr. Ministro da Cultura adoção de medidas
imediatas, junto ao Conselho Federal de Cultura, para a
criação de uma vaga para uma entidade artística do
Estado do Amazonas.
Sugere ao Sr. Ministro da Cultura adoção de medidas
imediatas, para a inclusão da rubrica CUL.TURA no
orçamento do Fundo Constitucional do Norte (FNO).

PL 1631/2003 Acrescenta os parágrafos 42 e 512 ao art. 60 da Lei n.ll

6.360. de 23 de setembro de 1976 .
PL 1632/2003 Dá nova redação ao art. 31 da Lei O.ll 8.078, da 11 da

setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências.
Solicita informações ao Ministro da Defesa sobre
cumprimento da Lei de Anistia.
Solicita informações ao Ministro da Justiça sobre
cumprimento da Lei de Anistia.

Joaquim Francisco PL 1633/2003 Modifica o prazo de financiamento pelo Fundo Geral de
Turismo - FUNGETUR para a construção da hotéis de
turismo.

Joaquim Francisco PL 1634/2003 Dispõe sobre a concessão para a abertura de Agências
de Viagens.
Sugere ao Senhor Ministro da Educação a inclusão da
cadeira "Introdução à Responsabilidade Civil" nos
currículos universitários.
Sugare ao Senhor Ministro da Fazenda a criação de

Lobbe Neto

Lobbe Neto

Júlio Aedecker

Júlio Redecker

Cezar Silvestri

Joaquim Francisco



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 37025

José Borba e outros PEC130/2003

Carlos PEC 12812003

Cezar Silvestri

Cezar Silvestri

Cezar Silvestri

Cezar Silvestri

Cezar Silvestri

Cezar Silvestri

Edison Andrino

Alceste Almeida

André Luiz

Daniel Almeida

Daniel Almeida

Eduardo Cunha

Antonio
Biscaia

Perpétua Almeida

Maurício Aands

José Borba
Luiz Couto

Inocêncio Oliveira

Francisce Dornelles

Fernando Ferro

INC 783/2003

INC 784/2003

INC 785/2003

INC 78612003

INC 787/2003

INC 788/2003

PL 1635/2003

INC 789/2003

AIC 66312003

AIC 664/2003

INC 79012003

PL 1636/2003

INC 791/2003

PEC 12912003

PL 1637/2003
REQ 103812003

REQ 1039/2003

REQ 1040/2003

RIC 665/2003

Delegacia da Receita Federal em Guarapuava, Estado
do Paraná.
Sugere ao Secretário da Receita Federal a criação de
Delegacia da Receita Federal em Guarapuava, Estado
do Paraná.
Sugere ao Senhor Ministro da Fazenda a criação de
uma Estação Aduaneira do Interior· EADI, no municlpib
de Guarapuava, Estado do Paraná.
Sugere ao Secretário. da Receita Federal a criação de
uma Estação Aduaneira do Interior - EADI, no município
de Guarapuava, Estado do Paraná,
Sugere ao Ministro de Estado das. Comul'\ica~es a
inlltalação de telefones públicos nas localidades rurais
do município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná.
Sugere ao Ministério da Defesa a doação de terreno
pertencente ao Exército Brasileiro no município de
Guarapuava; Estado do Paraná. ao Grêmio dos
Subtenentes e Sargentos da Guamição de Guarapu8va
- GRESGA, Estado do Paraná.
Sugere a doação de terreno. pertencente ao Exército
Brasileiro no municlpio dft Guarapuava. Estado do
Paraná. ao Grêmio dos Subtenentes e Sargentos da
Guarnição de Guarapuava - GAESGA, Estado do
Paraná.
Acrescenta §14 ao art. 22 da Lei nll 8.212, de 24 de julho
de 1991. para permitir a dedução dos valores que
menciona de parcela da contribuição previdenciária
devida pelall associações desportivas que mantêm
equipe de futebol profissional.
$ugere ao Senhor Ministro-Chefe da casa Civil da
Presidênçia da República o assentimento da Pasta à
transferência de terras da União para o Estado de
RoraIma.
Solicita informação ao Presidente da Caixa Econômica
Federal referente ao Condomínio Rosa dos Vieiras, na
cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente
SObre áreas de prellervação no Semi-Árido
Sugere ao Ministério do Trabalho e Emprego a
revogação do Decreto s/n de 14 de agosto de 1991.
Altera a Lei 9.476, de 06108/1997, e dá outras
providências.
Inclui artigos na Seção I do Capítulo VII do Título 11I da
ConstituiÇão Fedaral, dispondo sobre o provimento de
cargos. empregos e funções de confiança na
Administração Pública direta, indireta e fundacional, e dá.
outras providêncías_
$ugere ~o Minilltério da Fazenda a eliminação do
requisitada consulta à SERASA S/A, como componente
do processo de avaliação dos inscritos em diversos
programas de financiamento de cunho social oferecidos
pelos b;:mcos oficiais.
Altera o art.. 37 da Constituição Federal estendendo o
direitoà negociação coletiva aos servidores públicos,
Dá nova redação a duas alrneas do inciso VI, do artigo
14, do capitulo IV, da Constituição Federal.
Instituro Dia Nacional do serigrafo.
Requer a êonvocaçâo de Sessão Solene para o dia 23
de selembrode 2003, às 1i :00 horas, a fim de
comemorarmos em Plenário, os 30 anos do Programa

Nacional de Imunizações.
Requere realização de sessão solene em homenagem
ao jomalista Roberto Marinho.
Requer a realização de sessão solene em homenagem
ao jomalillta Roberto Marinho.
SQlicita ao Ministro das Comunicações informações
referentes aos processos de seleção de rádios
comuhitáriasem Município de Pemambuco.
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Maria Helena PMDB
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Francisco Garcia PP
Total de Amazonas: 1

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 5

PIAuí

Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Total de PIAuf 2

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Marcondes Gadelha PTB
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
João Lyra PTB
Maurício Quintel!a Lessa PSB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
José Carlos Aleluia PFL
Josias Gomes PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Reginaldo Germano PFL
Severiano Alves PDT
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSB
Cleuber Carneiro PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PLPLlPSL
Leonardo Mattos PV
Mário Heringer PDT
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PRONA

Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereíra S.Part.
Rafael Guerra PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMDB
Virgflio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 14

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP
Neucimar Fraga PLPUPSL
Total de EspíRITO SANTO 2
RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PSDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Luiz Sérgio PT
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Total de RIO DE JANEIRO 10

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Celso Russomanno PP
Elímar Máximo Damasceno
Enéas PRONA
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Marcos Abramo PFL
Milton Monti PLPUPSL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Alex Canziani PTB
Colombo PT
Max Rosenmann PMDB
Paulo Bernardo PT
Total de PARANÁ 5

SANTA CATARINA

João Pizzolatti pp
Leodegar Tiscoski PP
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB
Darcísio Perondi PMDB
Nelson Proença PPS
Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 6

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

PARÁ

Babá PT
Jader Barbalho PMDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Anselmo PT
Total de Rondônia 1
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MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

João Alfredo PT
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Total de Paraíba: 1

Lindberg Farias PT
Roberto Jefferson PTB
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Cláudio Magrão PPS
Devanir Ribeiro PT
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Orlando Fantazzini PT
Professor Luizinho PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo: 10

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Osvaldo Coelho PFL
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PMDB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 8

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 2

PARANÁ

RIO DE JANEIRO

PT
PT

ALAGOAS

João Caldas PLPUPSL
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Nelson Pellegrino PT
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Vittorio Medioli PSDB
Total de MINAS GERAIS 1
EspíRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Marcus Vicente PTS
Total de Espírito Santo: 2

Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMDB
José Janene PP
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Total de PARANÁ 6
SANTA CATARINA
Jorge Boeira PT
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PP
Henrique Fontana PT
Orlando Desconsi PT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 6, às 19h30min, com a
seguintePSDB

Carlos Santana
Chico Alencar
Deley PV
Fernando Gabeira PT
Juíza Denise Frossard
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ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação de Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-8, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação de votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n.O 40-A, de 2003, que modifica os arts.
37, 40, 42,48, 96, 142 e 149 da Constitui
ção Federal, o art. 8° da Emenda Constituci
onal 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: Deputado Maurício Rands);
e da Comissão Especial pela admissibilida
de das emendas apresentadas e, no mérito,
pela aprovação desta; pela aprovação parci
al 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 re
jeição das Propostas de Emenda à Constitu
ição 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,
372,373,374,376,317,378,379,380,381,
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 De
putados Gervásio Silva, Veda Grusius, 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 18 horas e 59
minutos.)
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Ata da 1328 Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 6 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente, Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente;

ÀS 20 HORAS E 41 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 450 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PUPSL
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PUPSL
DAVIALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB

PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 16

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PUPSL
OSVALDO REIS PMDB
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RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
BISMARCK MAIA PSOB
EUNíCIO OLIVEIRA PMOB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSOB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 18

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS POT
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIO SÁ PTB
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PUPSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PUPSL
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
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: 16

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 7

lí'
I,
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SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

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
JOÃO LEÃO PLlPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
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

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB
CARLOS MOTA PUPSL

CARLOS WILLlAN PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PUPSL
JOSÉ MILlTÃOPTB
J9SÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PUPSL
JULIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATIOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PUPSL
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
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
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MARCUS VICENTE PTB
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PSB
ALMIR MOURA PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMOB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
AROLDE DE OLIVEIRA PFL
BERNARDO ARISTON PSB
BISPO RODRIGUES PUPSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DA. HELENa PSDB
EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO CUNHA PP
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE: BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMOB
JOSIAS QUINTAL PSB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG 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 PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
RODRIGO MAIA PFL
RONALDO CEZAR COELHO PSDB
SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 43

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 CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDr
OR. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNAMACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
ILDEU 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
LOSBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PLlPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
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ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PSDB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 61

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PUPSL
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
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
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
GERALDO RESENDE PPS

JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DA. ROSINHA PT
ORA. CLAIR PT
GIACOBO PUPSL
HERMES PARCIANELLO PMDB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PSB
Total de Paraná: 26

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATII PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
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SERAFIM VENZON PSDB
VIGNAITI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PREITO PT
ARY VANAZZI PT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCfslO PERONDI PMDB
ELlSEU 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
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULo GOUVÊA PUPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEOOE MAnos PDT
VEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grandé do Sul: 26

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.

" - LEITURA DA ATA

O SR. PASTOR REINALDO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Passa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência informa ao Plenário que dentro de pou
cos minutos deveremos iniciar a Ordem do Dia com
votações sobre a PEC n° 40. A Presidência, portanto,

11'

vai abrir um período destinado a breves comunica
ções e, em seguida, dará início à Ordem do Dia.

Há 5 oradores inscritos: Deputados Arnaldo Fa
ria de Sá, Maurício Rands, Leonardo Mattos, Manato
e Enio Bacci.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se às

IV - BREVES COMÜNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, estamos aqui para nada. A sessão ordiná
ria de hoje se esvaiu sem que nada decidíssemos. A
sessão havia sido convocada para votarmos a refor
ma da Previdência, mas o Governo, com medo da
manifestação popular, votou na calada da noite e não
tinha o que votar hoje.

A frustração manifestada pelo povo, que reagiu
em razão dos acontecimentos, trouxe certa indecisão
à Casa. A base do Governo.não queria.votar porque
tinha medo de não ter votos suficientes, e o Presiden
te da Casa não queria que a sessão fosse encerrada
sem votação, porque isso acabaria deixando uma má
imagem para o Governo. Busca-se agora um grande
acordo na tentativa de se votar uma emenda.

Oquepega na votação d~ssa emenda? Estava
estabelecido na emenda aglutínativa o limite mínimo
de 2.400. reais para que não houvesse redução de
pensõ!"s. Só que agor~ os. Ministérios da Previdência
e da Fazenda não aceitam esse limite, querem que
ele seja reduzido para 1.200 ou 1.400 reais. Aí a gran
de confusão.

Regimentalmente, há. uma dificuldade para a
votação, outra coisa que ~stádeixandoalguns preo
cupados. Ontem, quando alertei da tribuna que, com
a votação do inciso XI do art. 37, qualquer verba re
muneratória,a qualquer titulo, estaria vinculada ao
teto do Ministro do Suprerno Tribunal Federal. Uns fi
caram preocypados, .·outros .. acharam que eu estava
exagerando. O Sr.. PresidEmte, de man~ira anti-regi
mental,tl3ntouesclarecer, pmque percepeu que a dú
vida pairava no ar. Agora,qom maisqalma, todos per
cebem que o teto é o valor que recebe o Ministro do
Supremo Tribunal. Federal.Portanto,a soma da remu
neração, verba. indenizatória e verba destinada à mo
radia não poderá superar os 17.000 reais.

Aí vem <) grande impàsse.Cortamos aposenta
dorias,. pensões e aumentamos o limite de idade.
Como vamos, agora, salvar a totalidade da remunera
ção dos Parlamentares? Essa é a confusão. Eles, na
verdade, não querem assumir .isso, não querem pôr a
cara à mostra, daí toda essa confusão..

A reunião, que se realiza a portas fechadas, en
tre 4 paredes, não pode vazar para o todo. Do contrá-
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rio, a imprensa colocará em dúvida a postura dos Srs. é ele quem vai interpretar. Quem vai interpretar é o
Parlamentares. Supremo Tribunal Federal. Ou pior: qualquer juiz de 1a

Retira-se ou não esse DVS? Pode-se ou não re- Instância poderá conceder liminar; vai nos jogar na
tirar este DVS? O Relator, no segundo turno, salvará vala comum e estaremos execrados. O que dirá a opi-
ou não a condição remuneratória dos Srs. Parlamen- nião pública? Que eles tiraram direitos dos aposenta-
tares? Essa é a confusão. A grande maioria está es- dos, dos pensionistas e salvaram os deles. Se ontem,
camoteando e não quer assumir. ao votarmos a emenda aglutinativa, tivéssemos tido o

Eu não tenho compromisso com ninguém, com cuidado de eliminar a falha, não estaríamos expostos
nenhum partido, com nenhuma base. Tenho compro- ao ridículo.
misso apenas de lealdade e amizade com a maioria Agradeço a complacência do Presidente Ino-
dos Srs. Parlamentares desta Casa. Muitos não sa- cêncio Oliveira por me conceder mais 1 minuto.
bem o que só as Lideranças resolvem; ficam sabendo Aproveito a oportunidade para deixar um alerta
apenas quando o assunto chega ao plenário, como a todos os Deputados: cuidado com o acordo que
no caso da própria emenda aglutinativa, de cujo texto está sendo elaborado. A matéria chegará ao plenário,
ninguém tinha conhecimento meia hora antes de ser mas ninguém terá tempo de ler o texto com cuidado.
votada. Vota-se abruptamente, na última hora. Temos de impedir a votação do acordo feito de última

Eu tive o cuidado de ler a emenda e avisar aos hora, sem que tenhamos oportunidade de discutir,
Srs. Parlamentares que havia esse risco, que poderia analisar e votar com consciência.
atingir a maioria deles. Agora, todos estão preocupa- Muito obrigado, companheiros.
dos em como salvar esta emenda. Por que estão pre- O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Sem revisão do
ocupados? Sabem que, se não o fizerem, esta emen- orador.) - Sr. Presidente, solicito que meu tempo na
da corre o risco de cair no segundo turno, pois não ha- tribuna seja fixado em 5 minutos.
verá os votos necessários para aprová-Ia. Neste momento, as Lideranças estão fechando

Basta uma conta aritmética: o Governo teve 358 acordo que deve reduzir as votações nesta sessão
votos; mais de 50 de partidos da chamada Oposição para 3 ou 4 deliberações.
ao Governo. Sem esses 50 votos, o Governo não tem Basicamente, deverá haver uma votação relaci-
os 308. A tal vitória alardeada pelo Governo foi com- onada ao subteto, uma relacionada à taxação dos
partilhada com o conjunto da Casa, na ilusão de que inativos e outra relacionada à integralidade das pen-
estava fazendo alguma coisa para salvar o Governo sões - são esses os 3 pontos básicos.
Lula. Não salvou: o dólar continua subindo, o Ris- De qualquer forma, independentemente de
co-Brasil aumentando, a bolsa caindo e nós estamos esse acordo ser ou não formalizado, o que sabere-
aqui sem saber o que fazer. mos daqui a pouco, é importante que esta Casa lem-

Um dia inteiro perdido. Suspende-se a sessão bre que a taxação dos inativos é uma questão crucial,
ordinária. Convoca-se uma extraordinária para as séria, principalmente porque, se mantida, manterá in-
19h30min. Às 20h30min ainda não há sessão. Cobro justamente um sobrepeso para milhões de brasileiros
do Presidente Inocêncio Oliveira uma posição. S.Exa. que contribuíram durante a vida inteira para ter o direi-
vai ao Presidente João Paulo Cunha, que diz: "Vai lá, to de se aposentar e, depois de aposentados, ainda
abre. Tenta segurar um pouco para ver o que aconte- terão de recolher uma contribuição que não vai lhes
ce". Não vai acontecer nada. dar nenhum benefício futuro. Falo isso com a maior

Nós cometemos uma idiossincrasia ao votar- naturalidade, porque minha mãe é aposentada com 1
mos essa emenda aglutinativa, que é até anti-regi- salário mínimo, por idade, e não é funcionária pública.
mental. Aqueles que achavam estar resolvendo um Este Brasil, que nos acompanha atentamente,
problema do Governo, na verdade, estão arrumando que nos acompanhou ontem até mais de meia-noite,
um problema para esta Casa, que, lamentavelmente, na expectativa de que esta Casa não permitisse a
virou o anexo do Palácio do Planalto, pior que na épo- aprovação da reforma da Previdência, agora nos
ca de Fernando Henrique Cardoso. acompanha em outra expectativa: a de que ao menos

Estamos correndo um sério risco: estamos com- minimizemos os efeitos dessa reforma, ampliando o
prometendo o exercício Iídimo do nosso mandato. subteto, não permitindo a taxação dos inativos, que já
Estamos comprometendo a continuidade do exercício caiu nesta Casa em outras oportunidades.
do nosso mandato porque não sabemos de que forma Não tenho dúvida de que cairá de novo, mesmo
poderemos exercê-lo, sem as chamadas verbas inde- com a preparação do acordo que está ocorrendo e
nizatórias, sem a verba residencial, e tudo isso está que inverterá a situação. Quem precisará de 308 vo-
em risco. tos para retirar a taxação dos inativos seremos nós,

O que diz o Sr. Relator? "Não, eu não entendo que somos contra essa taxação. Essa é a composi-
dessa forma; a interpretação não é essa". Só que não ção. É lógico que o acordo tem outros detalhes vanta-
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josos para nós, que queremos ampliar o leque de di
reitos. Agora, na questão específica de taxação dos
inativos, teremos de fazer uma força sobre-humana
para colocar 308 votos contra a taxação. Mesmo as
sim, quero ver quem serão os Parlamentares que te
rão a coragem de votar pela taxação.

Este Plenário, consciente do momento histórico
por que passamos, dará os 30a votos necessários para
retirar do texto a contribuição dos inativos. Aí a reforma
não cairá, irá adiante, apenas com esse detalhe a me
nos, que dará ao aposentado, aos velhinhos e velhinhas
deste Brasil a consciência de que, felizmente, não per
mitimos que se mantivesse essa taxação.

A própria bancada governista, pelas informações
que tenho, ficará liberada. Não haverá um fechamento
de questão, espero eu, afim de que cada Parlamentar
vote de acordo coma consciência num ponto que não é
decisivo para a reforma. Se tirarmos a taxação dos inati
vos, a reforma não cairá por terra. Ao contrário. Aí é que
ela terá valor, porque terá a aprovação de quem está
nos acompanhando pela TV Câmara.

Vamos resgatar toda a imagem negativa que
eventualmente a aprovação de. ontem possa ter dei
xado sobre esta Casa, aprova~do um subteto ade
quado para oJudic.iário e retirando a contribuição dos
inativos. Aí, sim, poderemos sair daqui com a cabeça
erguida e pensando: fizemos uma reforma, mas não
permitimos uma sobretaxa para os velhinhos deste
País.

Muito obrigado, Srs. Deputados.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V.Exa. disse que abriu nova sessão, pois a an
terior foi encerrada. Portanto, quero que V.Exa. cum
pra o Regimento: zere o painel e comece o registro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Faço
um apelo a VExa. por setratar de matéria importante.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não concor
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Então, nos termos regimentais, a Presidência deter
mina que se zere o painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o assassina
to do trabalhador rural Francisco Nascimento de Sou
za, mais um ocorrido no meu Estado do Paraná. Fran
cisco era morador do Assentamento Nossa Senhora
Aparecida. A suspeita recai sobre a organização cri-

minosa Primeiro ComandoHural, cujos membros são
fazendeiros do Estado do Paraná. Pedimos ao Gover
nador Roberto Requião que investigue mais essa
morte no campo. Infelizmente, o conflito rural faz mais
uma vítima, na luta pela reforma agrária, que, temos
certeza, será feita pelo Presidente Lula.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
tristeza que mais urna vez registro desta tribuna o as
sassinato de um trabalhador rural, e junto o apelo no
sentido de que não nos acostumemos com essa roti
na de contabilizar os mortos entre os pobres do cam
po.. Como acontece há 4 décadas, a violência que
atinge os trabalhadores rurais é na maioria das vezes
seletiva. Os alvos são as lideranças, os sindicalistas e
os trabalhadores que mais se destacam nas comuni
dades e nos acampamentos. Entendo que essa situa
ção de violência só será resolvida como assentamen
to imediato das cerca de 13 mil famílias acampadas
no Paraná e a liberação dos recursos há muito espe
rados pelos assentados.

O trabalhador rural Francisco Nascimento de
Souza, conhecido como Zebu, de 27 anos, pai de 4 fi
lhos, morador do Assentamento Nossa Senhora Apa
recida, no Município de Mariluz, a ao quilômetros de
Campo Mourão, no noroeste do Paraná, foi encontra
do morto por voltadas 8h da manhã do dia 4 de agos
to. Segundo informações de lideranças locais do
MST, o trabalhador foi atingido por um tiro na parte de
trás da cabeça, e seUcorpo apresentava vários sinais
de tortura. Deve ter sido assassinado quando retorna
va de moto de uma confraternização em Mariluz, pela
estrada que liga o Assentamento à cidade, por volta
das 22h do dia 3 de agosto.

O Assentamento Nossa Senhora Aparecida,
além de abrigarasfalTlflias assentadas, abriga ainda
outras 550 famílias acampadas que já estão cadas
tradas pelo INCRA.

O assassinato agrava o clima. de tensão que
toma conta do Pa,raná, apontado como um dos princi
pais focos de conflito no campo. O noroeste do Para
ná é uma regi~b historicamente caracterizada pela
ação de milícias privadas organizadas pelos fazende
iros, que Incitam a violência contra os trabalhadores.
O Município de Mariluz, palco de vários episódios de
violência durante os Últimos anos, é um dos focos de
ação do PCH, •o Prirneiro Comando Rural, organiza
ção criada em março deste ano, inspirada na organi
zação criminosq.PCC, Primeiro.Comando da Capital,
que está espalhancjo terror em várias regiões do
Estado com o él~lilnciamento de pistoleiros para agir
contra os semcterra.

O clima de.tensão e as ameaças reiteradas aos
trabalhadoresfa.zem dos fazendeiros da região os
principais suspeitos do assassinato de Francisco. Por
meio do PCR, do Sindicato Nacional dos Produtores
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Rurais - SINAPRO, da UDR e da (Federação da Agri- nicos. Não somos ordenadores de despesa. O projeto
cultura do Estado do Paraná - FAEP, os fazendeiros original vem do Poder Executivo.
do Paraná têm insistido na intenção de usar a força É mais do que natural que o Sr. Presidente Luiz
para reprimir os trabalhadores, ao mesmo tempo em Inácio Lula da Silva, nosso Presidente e de todos os
que acusam o Governo do Estado de não cumprir os brasileiros, inclusive dos Deputados dos partidos de
mandados de reintegração de posse. oposição, esteja empenhado para que o Brasil faça a

Sr. Presidente, junto com a CPT e o MST, de- melhor mudança possível nesse grande acordo previ-
nuncio nesta Casa os 8 anos de repressão levados a denciário para ampliar a consciência previdenciária
cabo pelo Governo de Jaime Lerner, responsável por brasileira e poder produzir uma justiça previdenciária.
uma onda de violência que já soma 16 pessoas as- Não vejo nenhuma dificuldade em defender, já o
sassinadas, 47 ameaçadas de morte, 324 feridas e fiz em outras ocasiões. Nos debates constitucionais
488 presas, em 134 violentas ações de despejo que de reforma, tivemos sessões que ultrapassaram às
espalharam terror por todo o Paraná. vezes até semanas no período de elaboração consti-

Agora, o assassinato de Francisco Nascimento tucional, na primeira reforma constitucional dos 5
de Souza não pode ficar impune. Não aceitamos que anos, como previam as Disposições Transitórias, e
os fazendeiros vivam acima da lei, sentindo-se no di- depois nas inúmeras emendas constitucionais. Estou
reito de organizar milícias particulares na tentativa de aqui há 17 anos e V. Exa., que está o dobro de mim,
perpetuar uma situação de atraso nos campos do sabe que isso é da rotina do Parlamento.
nosso País. Estamos tentando elaborar um acordo que en-

Muito obrigado. volva todos os partidos desta Casa e que possamos
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, sair daqui com uma reforma previdenciária, que am-

peço a palavra pela ordem. plie a justiça previdenciária do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem É o que o nosso partido quer; o que a base do

VExa. a palavra. nosso Governo quer; e, pela votação desta madruga-
o SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem. da, é também o que vários colegas e Deputados dos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a partidos de oposição também querem.
VExa que determine sejam acionadas as campai- Sr. Presidente, é o registro que faço e agradeço
nhas. a tolerância de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
Presidência determina que se acionem todas as cam- cedo a palavra ao nobre Deputado João Grandão.
painhas. O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pronuncia o

Convoco os Parlamentares a virem ao plenário, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
para que possamos dar início à votação. putados, a busca de uma identidade cultural para o

O SR. LEONARDO PICCIANI- Sr. Presidente, Estado de Mato Grosso do Sul é uma necessidade
peço a palavra pela ordem. para a auto-afirmação do povo sul"mato-grossense.

Mesmo sendo um Estado jovem, com apenas 24
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem anos de criação, Mato Grosso do Sul é rico em seus

VExa. a palavra. aspectos culturais, musicais, sem contar com o Pan-
O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela tanal e suas belezas naturais e a riqueza da agricultu-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os ra e da pecuária.
postos para marcar presença encontram-se desliga- Nessa esteira de valorização da cultura
dos. sul-mato-grossense, queremos destacar a atuação do

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, Vereador douradense Ribeiro Arce (PT), que apresen-
peço a palavra pela ordem. tou à Câmara Municipal projeto de lei obrigando as es-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem colas da rede municipal a adotar o estudo das obras lite-
VExa. a palavra. rárias dos escritores sul-mato-grossenses, atendendo a

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem. reivindicação das organizações literárias.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembro aos Da mesma forma, o Vereador Alex do PT, da ci-
nobres colegas que é da tradição do Parlamento esse dade de Campo Grande, apresentou projeto similar
tipo de sessão contínua. Não se trata de excepcional i- que coloca na disciplina Literatura das escolas muni-
dade regimental. V. Exa. , Deputado de muitos manda- cipais da capital do Estado o estudo da literatura
tos reconhecidos pelo povo, sabe que, na forma repu- sul-mato-grossense. Esses projetos de lei são o início
blicana, no regime democrático, no sistema presiden- de uma luta pela valorização de Mato Grosso do Sul,
cialista, os Poderes são independentes, mas harmô- uma vez que a literatura é um canal que transcende a
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própria escrita e percorre fatos da cultura, da história Esse seria o fim da novela se este país não fos-
e da política do Estado. se o Brasil e este povo o brasileiro. Indomitamente,

Queremos ressaltar também o trabalho abnega- Fátima reuniu-se com o também médico Joaquim
do do Grupo Literário Arandu, que criou há menos de Coutinho Netto, de Ribeirão, e com o bioquímico
2 meses o Portal da Literatura Sul-Mato-Grossense Antônio César Zabrowski, de São José do Rio Preto.
na Internet, no qual os estudantes e amantes da lite- A partir daí bastou tão-somente um. passo para a
ratura poderão encontrar dados não somente sobre substituição do silicone pelo látex vegetal amazônico,
os escritores como também da cultura e dos costu- o que viabilizou o composto e a prótese.
mesdonossoEstado. O Grupo Arandu é coordenado O novo biopolímero, em vias de ser lançado no
pelo escritor e jornalista Nicanor Coelho,. que é um Brasil por brasileiros, concorrerá com outros de gran-
dos artífices da luta pela valorização da literatura gua- dêS multinacionais, como a Johnson e a Novartis.
icuru e pantaneira e que recentemente lançou o livro Com resultados idênticos, custa 10% do preço de
intitulado A Literatura Sul-Mâto-Grossense nos cur- seus concorrentes. É imbatível.
sos de Letras -A necessidade de criação de uma ca- Quando dizemos imbatível referindo-nos aos
deiraespecífica, no qual sugere a criação desta disci- custos, podemos talvez passar a impressão de que
plinanos cursos de Letras de todas as faculdades pú- se trate de uma versão barata. da superior tecnologia
blicas e particulares do Estado. japonesa. Ledoeng~no. Não ésó de ginga, malemo-

Com a valorização da .l.iteratura e da.cultura, lência, samba.e. futebol - contra o quê, fique claro,
conseguiremos forjaruma identidade cultural que ele- nada temos a dizer - que se vive nesta terra. Nossa
ve o.nosso Estado. na mídia nacional. como detentor prótese revelou-se efetivamente melhor.
de urn povo atento aos novos paradigmas da moder- A polimerização do látex não foi feita pelo méto-
nidadee que produz cultura, fugindo dos ditames tra- do tradicional de vulcanização, senão por uma técni-
dicionalista.s impostos pelo binômio soja-boi que im- ca especialbrasileira,aqui desenvolvida e.patentea-
pera @economia e acaba impondo um padrão cultu- da. Por ela, acabou-se. por de$cobrir resultados sur-
ral disforme das vontades e aspirações das cabeças preendentes. Novq esôfago formou-se no trecho sec-
pensantes de Mato Grosso do Sul. cionado esubstituídopela prótese de matéria-prima

Apoiamos integralmente o projeto. desses Vere- amazônica, somente10dias após o implante, na ex-
adores e a luta do Grupo Literário Arandu e de todos periênciaem cães, em qUe se cons!atou a expulsão
os intelestuais que querem ver um Mato Grosso do da prótese com as fezes do~anim~is. Descobriu-se
Sul moderno e forte no cenário nacional. que a neoformé3,ção se deuantea \ti~orosacapacida-

Peço a. V.Exa. , Sr. Presidente, que autorize a di- de do látexassilll tratadode estimular aangiogênese,
vulgaçãodeste pronunciamento nos órgãos de comu- ou formação de novos vasos ~ngüíneos.
nicação da Casa. Um achado! Éabiodiversidade da Hiléia brasile-

Muito obrigado. ira em benefício da população'do planeta.
O SFtJOSUE BENGTSON(PTB-PA. Pronuncia A descoberta naGÍonalp9de ser usadanão ape-

o seguinte dissurso.} - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- nas na reconstrução do espf~go. Opiomaterial vai
putados, Ofamigerado, indevido e infelizmente difun- muitís~imo além: cicatriza~lceras crônicas, restaura
dido complexo de inferioridade do brasileiro não tem tímpanos perfurados,~ara f~ri9as recalcitrantes à epi-
nem nuncateve razão de ser. Para dele se ver livre, telização (formaçãoqe pely)em diabéticos, aí então
basta via.jar. reduzindo de 6 meses para 12 dias os resultados do

Foi o que fez a goiana Ora. Fátima Mrué, do tratamento.
Centr() deOncologia do Hospital de Clínicas de Goiâ- Como 2,7% da população têm úlcera crônica
nia. Fátima. passou 2. anos no Japão acompanhando nos pés e pernas - percentagem que se eleva a .1 0%
cirurgias de pacientes com câncer, trabalhando em entre os diabéticos -, o proveito, constata-se, é imen-
sua tese com aprótese deTakimoto, que leva o nome so. No caso, pelo menos, é melhor ser diabético no
do mé(jiqoínventor. Composto desilicone e colágeno, Brasil que no Japão.
o dispositivp é utilizado para reconstituir esôfagos. Onde é que fica o tão falado complexo? No lixo?

Devolta ao Brasil, na Faculdade de Medicina da Sr. Presidente, diante de tão importante desco-
Universi(ja9~ de São Paulo, em Ribeirão Preto, resol- berta, solicito a. V.Exa. que este pronunciamento seja
'leu reproduzir. a prótese em benefício. de pacientes divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.
brasileir9s, quando se deparou com empecilhos para A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Sem
replicá-Ia, ante a dificuldade de misturar a contento o revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
silicon~aocolágeno~ Fátima ainda insistiu, entrando putados,solicit?a transcrição de textôrelativo a pa-
em cootª!?colT1 o médico japonês, que, porém, não lestra que proferi, semana passado, no Congresso
revela o bem guardado segredo. Nacional da Associação Brasileira de Saúde Comuni-



* Incapacidade dos gestores de atendimento
universal.

* Dificuldade de implantação de referência se
cundária e terciária nos municípios em gestão de
atendimento básico.

* Necessidade dos reajustes dos procedimentos
e uma nova forma de repasses de recursos.

dos.

TEXTO A QUE SE REFERE A
ORADORA

SUS - UMA REFORMA CONCLUíDA?
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tária - ABRASCO, na qual fiz análise do movimento da não habilitados. A cidade de São Paulo assinou a
sanitário no Brasil, tratando da instalação do SUS e municipalização plena recentemente. Importante
das dificuldades do Sistema. lembrar que 73% dos municípios têm menos de

20.000 habitantes.
* Implantação da gestão plena em 15 estados.

Recentemente o Estado de São Paulo assinou a ges
tão plena.

A grandeza dos números
- 63.650 unidades ambulatoriais chegando em

média a 153 milhões de consultas/ano;
- 5.794 unidades hospitalares com um total de

441.045 leitos, com cerca de 900 mil internações por
mês, e um total de 11 ,7 milhões de internações porano.

Assistência ambulatorial no SUS
-1 bilhão de procedimentos de atenção básica;
- 251 milhões de exames laboratoriais;
- S,1 milhões de exames de ultra-sonografia;
- 132,5 milhões atendimentos de alta complexi-

dade entre tomografias, exames hemodinâmicos, res
sonâncias magnéticas, sessões de hemodiálise, de
quimioterapia e radioterapia.

Assistência hospitalar no SUS
- 2,6 milhões de partos;
- S3 mil cirurgias cardíacas;
- 60 mil cirurgias oncológicas;
- 92,9 mil cirurgias de varizes;
- 23,4 mil transplantes de órgãos.

3. Dificuldades na implantação do SUS que que
remos

* Complexidade do contexto nacional, com uma
dimensão geográfica do País (S,5 milhões Km2).

* Intenso processo de urbanização.
* Relação paradoxal entre as unidades federa

das - coexistência entre autonomia federativa e práti
cas político-administrativas centralizadoras e pater
nalistas.

* Estrutura econômico-social heterogênea.
* Convivência, na área da saúde, de doenças tí

picas do subdesenvolvimento, com demandas cres
centes por serviços de ponta, como transplantes de
órgãos.

* Falta de respeito por pane de estados e muni
cípios à Emenda n° 29 - 17 estados não respeitam a
emenda.

* Necessidade de garantir os recursos vincula-

1. História do movimento da saúde
* Organização dos profissionais de saúde e dos

movimentos populares por saúde, ao longo dos anos,
na conquista de saúde como um direito do cidadão.

* Sa Conferencia Nacional de Saúde, em 19S6, a
primeira conferência de saúde com participação po
pular.

* Sa Conferencia Nacional de Saúde aprova os
princípios que ao longo dos tempos os movimentos
de saúde vinham lutando - "saúde como um direito do
cidadão e um dever do Estado".

* Participação popular durante a Constituinte,
com diversas plenárias de participação popular e as
sinaturas de emendas populares para garantir na
Constituição o princípio tirado na Sa Conferência.

* A vitória da Constituição cidadã de garantia de
direitos, entre eles o direito à saúde.

* A aprovação e promulgação da chamada Lei
do SUS - 8.0S0/90, que define alguns princípios: a
universalização, a eqüidade, a descentralização, o fi
nanciamento solidário entre as três esferas de gover
no, e o controle social.

* A aprovação e promulgação da Lei n°
8.142/90, que complementa a organização do contro
le social, criando o conceito dos conselhos de saúde
e das conferências de saúde nas três esferas de go
vemo.

* As diversas NOB que foram sendo editadas
para regulamentar os diversos itens da Lei do SUS.

* A luta dos movimentos populares, dos secretá
rios estaduais e municipais de Saúde, dos parlamen
tares para a aprovação da PEC 69, que acabou se
transformando na Emenda n° 29, que garante a vin
culação dos recursos para saúde nas três esferas de
governo.

* Os avanços e retrocessos que ocorreram nes
tes períodos da história.

2. Avanço na organização do SUS - situação da
implantação do SUS

* Implantação do SUS como um dos maiores
sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único
a garantir assistência integral e gratuita para a totali
dade da população.

* Implantação da descentralização com a muni
cipalização em todos os municípios do País, sendo
586 em gestão plena do sistema municipal, 4.952 em
gestão plena da atenção básica e 23 municípios ain-
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* Grande número de municípios que não respei- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
tam os controles sociais, com prefeitos interferindo cedo a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Menezes,
politicamente na composição dos conselhos, não res- meu grande colega médico, grande figura humana,
peitando decisões dos conselhos. pessoa de muita responsabilidade. Tive oportunidade

* Dificuldade de pactuação entre os municípios de conhecê-lo em viagem para Recife e hoje sou um
pequenos e os municípios "pólo", que se tornam refe- grande admirador de V.Exa.
rência no encaminhamento dos atendimentos de mé- O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Sem
dia alta complexidade, nos repasses dos recursos revisão do orador.) - Sr. Presidente, naquela viagem,
paraa garantia do atendimento à população. estava indo a Jaguarari, cidade do sertão baiano,

* Liberação dos recursos da saúde por parte das para participar, na última sexta-feira, 10 de agosto, do
secretarias estaduais e municipais de Fazenda e pelo Ato Ariomar Vive, relativo ao transcurso do 50 ano do
Ministério da Fazenda, diretamente para os fundos de assassinato do sindicalista e Vereador Ariomar Olivei-
saúde respectivos, para serem geridos e administra- ra Rocha. Durante 5 anos, os companheiros sindica-
dos pelos gestores de saúde em parceria com os con- listas do distrito de Pilar buscaram justiça. Como re-
selhos de Saúde nas três esferas de governo. sultado dessa luta, 2 pessoas estão presas.

* Falta de humanidade no atendimento do usuário. Estiveram presentes também os Deputados
* Necessidade de implantação de uma política EstaduaisZilton Rocha, tio do homenageado, e Yufo

de medicamentos para garantir atendimento univer- Oiticica, Presidenta da Comissão de Direitos Huma-
sal. nos da Assembléia Legislativa da Bahia,

* Recursos financeiros insuficientes e fraciona- Aquele foi um ato de grande significação para
dos, tem-se pouco e gasta-se mal. todos nós. As pessoaspresentes na Praça Alfredo Vi-

* Deficiência de recursos humanos. ana demonstraram o respeito que sentem pelos com-
* Precarização das relações de trabalho. promissos e pela memória de Ariomar Rocha. Eram
* Resolutividade insuficiente. homens e mulheres; jovens e idosos vindos dos distri-
* Limitações no acesso aos serviços. tos rurais e dos bairros da. cidade para se juntarem
* Inadequações no modelo assistencial. aos familiares de Ariomar e aos políticos presentes
* N • L' o 8 80/9 - num encontro de paz e de irredutível compromisso

As puniçoes previstas na el n .0 Onao pela busca de justiça.
estão sendo aplicadas, permitindo que tanto a União
como os EstadoseMunicfpios utilizem de forma inde- Ariomar Rocha foi presidente, por dois manda-
vida os recursos do SUS. tos, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Extraçãode Ferro, Metais Básicos e Preciosos da Ba-
4. Construindo um sonho hia - SINDIMINA e Vereador de Jaguarari pelo Parti-

* Governo novo com compromissos novos, ou- do dos Trabalhadores. Trabalhava na Mineração Ca-
sando aplicar e cumprir a Constituição e a Lei do raíba S/A, na mina do distrito de Pilar, e foi assassina-
SUS. do em 22. de julhodé1998.. Seu corpo foi encontrado

* Fazer de modo diferente da forma como vinha na estrada da adutora com 5 tiros e uma orelha dece-
sendo feito. pada, sinal, segundo moradores experientes da re-

* Atingir os objetivos de termos mais vida e mais gião, de crime de mando.
saúde, com qualidade e felicidade. Como sindicalista, teve sua vida dedicada à or-

* Construir o sonho da reforma sanitária de ter- ganização dos trabalhadores do setor mineral para Iu-
mos a "saúde como um direito do cidadão e um dever tar por seus direitos e contra a exploração. Vereador,
do Estado". defendeu de fOrma intransigente OS interesses da po-

* Garantir a saúde para todos os brasileiros de pulação de Ja9uarari,. em especial dos moradores do
forma igualitária e eqüitativa, com integralidade da distrito de Pilar. Quando foi assassinado, cumpria as
promoção, proteção e recuperação da saúde. responsabilidades de um mandato, fiscalizando os

* O desafio de vermos o homem como um todo, recursos públicos, denunciando desmandos e qual-
um ser integral e não mais como sistemas e apare- quer demonstração de truculência.
lhos. Tiraram sua Vidada formamais abjeta e traiçoe-

* O desafio de realizarmos ações e serviços de ira, utilizando para isso de mão-de-obra assassina, de
saúde em quantidade e qualidade para ajudar as pes- braço alugado por não terem, talvez, como contra-ar-
soas a serem mais felizes, postergando a morte e gumentar acerca de sua~ (jenúncias. Mas as 5 batas
contribuindo para o envelhecimento com dignidade que calaram sua voz.nã.o mataram seus sonhos por
dos sobreviventes. justiça social, pois eles continuam alimentando a luta

É preciso sonharmos e continuarmos lutando de velhos e novos companheiros, em numero cada
juntos para transformarmos o sonho em realidade. vez mais crescente,
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Visitei o local onde o corpo foi encontrado e vi a perimentaram ou experimentam as mínimas condi-
cruz com 3 marcas de bala, aviso de que outros líde- ções de cidadania, resumidas no tripé educação, saú-
res dos trabalhadores poderiam ter o mesmo fim. de e emprego.
Isso mostra que seus assassinos sabem que esse cri- Entretanto, gostaria de pedir licença para falar
me não vai ficar impune, que eles serão conhecidos, sobre outra questão não menos importante, a partir
e, assustados, tentam intimidar, mais uma vez. do que aconteceu, no último dia 5 de agosto, em mi-

Dia 3 de julho último, finalmente, foi preso mais nha cidade, Santos, com o lançamento de uma gran-
um dos acusados da autoria desse crime. O mandado de ação sociocultural: a construção do Centro Cultu-
de prisão levou quase 5 anos para ser cumprido, mes- ral Plínio Marcos.
mo o foragido, durante esse tempo, tendo regulariza- Esse belíssimo projeto será implantado no Di-
do sua situação junto ao INSS e participado de uma que da Vila Gilda, uma região extremamente carente
entidade comunitária no subúrbio de Salvador. Já são de Santos, onde a violência e o tráfico de drogas fa-
2 suspeitos presos, um dos quais é conhecido pistolei- zem inúmeras vítimas, quase sempre tendo crianças
ro da região. e jovens como alvos principais. E são vítimas não

É importante destacar o papel do Ministério PÚ- apenas de tiros e balas dirigidas ou perdidas. São víti-
blico da Bahia, que juntou documentos e provas, mas também do aliciamento, do abandono e da falta
apresentou denúncias contra os acusados de mando de perspectivas.
e de execução, esteve atento o tempo todo, cobrando Sou testemunha ocular de tudo que ocorre na-
da polícia a prisão daqueles contra quem já havia quela região. Antes de tomar assento em uma destas
mandado de prisão. cadeiras, neste plenário, fui Vereadora, Deputada

A firmeza dos líderes trabalhadores, companhe- Estadual e Prefeita de Santos. Foi nessa região, inse-
iros de Ariomar Rocha, foi e continuará sendo funda- rida numa área da cidade conhecida como Zona No-
mental para que a justiça se faça, pois não se ame- roeste, que iniciei minha vida profissional, como pro-
drontaram com ameaças e pressões. fessora na rede pública, e pude sentir, de maneira

Rendo aqui minha homenagem a todos eles por contundente e irreversível, a necessidade de lutar por
intermédio de Benjamim José Ferreira Souza, um sin- um futuro mais digno, solidário e fraterno. O contato
dicalista histórico e lutador calejado dos direitos fun- com essas pessoas, extremamente generosas e ba-
damentais de todo ser humano e da verdadeira de- talhadoras, moradoras da Zona Noroeste de Santos,
mocracia, e, ainda, de Antonio Carlos Xavier, dirigen- foi fundamental para moldar muito do que sou hoje e
te do SINDIMINA, da nova geração de lideranças dos por tudo que fiz em minha trajetória política.
trabalhadores em mineração na Bahia, além de Yon Muitos avanços foram obtidos para aquela região
Fontes, diretor do SINDIMINA e Coordenador da Re- de minha cidade, e, acredito, pude contribuir bastante
gional Nordeste da Confederação Nacional dos Tra- para isso, principalmente quando Prefeita, posição que
balhadores do Setor Mineral, e de Reginaldo Alves me permitiu fazer com que os olhos do Poder Público
dos Santos, diretor do SINDIMINA e da Empresa de dispensassem a devida atenção àquela gente sofrida e
Participação Comunitária EPC Pilar, entre tantos ou- carente. Nos últimos anos, Deputada Federal, indiquei
tros líderes dos trabalhadores da Mineração Caraíba grande parte das minhas emendas parlamentares para
e da população do distrito de Pilar. a urbanização e construção de moradias no Dique da

Obrigado, Sr. Presidente. Vila Gilda, obras, aliás, iniciadas durante minha gestão
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pronuncia à frente da Prefeitura do Município, de 1989 a 1992.

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. Par- Infelizmente, conheço também, com profundidade, toda
lamentares, nas últimas semanas, a agenda nacional a violência queacontece ali. Mas o que mais nos emoci-
tem sido corretamente pautada pelas reformas, em ona é que essa gente não se entrega e resiste brava-
especial a da Previdência. Com coragem e sensibili- mente às adversidades que lhe são impostas.
dade para antever o país que queremos construir O Centro Cultural Plínio Marcos, a ser construí-
para nós e, principalmente, para nossos filhos, o Pre- do com apoio público e privado, será através da cultu-
sidente Lula priorizou no início do seu Governo a ur- ra um foco de resistência e cidadania. E nós sabemos
gente remodelação do Estado. São mudanças que se o poder transformador das manifestações artísticas e
fazem necessárias não apenas para um futuro distan- culturais.
te, mas também para que o Brasil possa retomar o No ano passado, com apoio do Instituto 010-
quanto antes o rumo do crescimento. Não um cresci- dum, da Bahia; do Instituto Onda Azul, do Ministro da
mento artificial e temporário, mas um desenvolvimen- Cultura, Gilberto Gil; do Instituto Elos, de Santos,
to real e constante, baseado nas pessoas, particular- além de empresários e da própria comunidade local,
mente naquelas que nunca foram vistas como algo o Projeto Arte no Dique deu os primeiros passos no
além de estatísticas governamentais e que sequer ex- sentido de criar novas oportunidades não só para



'~ remuneração é o subsídio dos ocu
pantes de cargos, funções, empregos públi
cos da administração 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 polí
ticos, e os proventos, pensões ou outra es
pécie remuneratória, percebidos cumulativa
mente ou não, incluídas as vantagens pes
soais ou de qualquer outra natureza, não
poderão receber os subsídios dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal".

Sras. e Srs. Deputados, este Parlamentar está
aqui há 9 ano~. Não me interessa voltarpara cá; inte
ressa-me é salvaguardar hoje um Poder essencial,
fundamental, que é a base da democracia do País. O
Legislativo representaisso. Por isso, não tenho medo
de vir aqui à noite. Se fosse às 14 horas, seria melhor
ainda, para denunciar qUe estl::imos caindo numa em
boscada - emboscada, sim, senhores!

Hoje desembargadores e juízes de Tribunais
manifestarl::im-se contrários a esse texto. Ele é um sui
cídio político! A cota do telefone, as passagens que a
instituição nos dá para irmos aos nossos Estados e
voltarmos a Brasília - exceto para os Deputados do
Distrito Federal-,o apartamento, e assim por diante,
são verbas consideradas vantagens pessoais.

Por isso éo Pl::irlarnenta.r Oswaldo Biolchi que
fala desta tribuna, mas não na condição de Deputado
do PMDB. Cassem-me, se quiserem.

Quando um parlamentar recebia 5 mil reais, até
um ano atrás, minha filha tinha de me arrumar vale
para eu poder vôltár para Brasília.

Então, meus amigos, vamos abrir os olhos!
O nobreDeputad{) Nelson Marquezelli, Vice-lí

der do PTS, apresentou o requerimento de Destaque
n° 2: "(...) percebidos salários. cumulativamente ou
não (...)"; bem como o Destaque nO 3: "(...) de qual
quer natureza (...)".

Vamos tirar as dúvidas!
Há poucos· dias, esta Casa recebeu oficiais de

justiça pedindo devolução de recursos. Vamos eximir
dessa responsabilidade o Presidente João Paulo Cu
nha, votando a. favor dos 2 destaques do Deputado
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aquelas crianças e jovens, mas também para os adul- Sr. Presidente, solicito divulgação deste pronun-
tos, através da música, da dança, do teatro e da valo- ciamento nos meios de comunicação, especialmente
rização das culturas presentes no Dique: a cl::iiçara, a A Voz do Brasil.
nordestina e a negra. Muito obrigada.

O sucesso do Projeto pode ser visto nos olhos e O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Sem
no coração de cada criança que atua no Arte no Di- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
que e que esteve, no último dia 5, no Teatro do SESC putados, vou tomar a liberdade de ler para V.Exas.
de Santos, mostrando para toda a sociedade seu ta- uma parte que interessa a todos:
lento e seu trabalho. Infelizmente, não pude estar lá,
em virtude da votação da reforma da Previdência,
mas já me contaram do sucesso da apresentação. E
vejam só: aquelas crianças que nunca haviam pisado
num teatro mostraram no palco a desenvoltura de um
veterano como Morares Moreira, que se apresentou
no eVento em apoio ao projeto.

Há a.lguns meses, em audiência com o Ministro
Gi.lberto Gil, qUando apres~ntamos o projeto, pude
mos ver que mesmo alguém como ele, conhecedor
como poucos da artebrasileira, ainda pode se emoci
onar comum projeto tão simples. O Centro Cultural
PUnio Mi'-lrc;os, .i'-llém de abrigar o acervo do dramatur
go, contará com espaço para teatro, shows, dançl::i,
exposições, quadrl::is esportivas, bibliotecl::i, circo, jor
nalerádiocomunitária. O Centro também prevê, cla
ro, a prornoção e divulgação de artistas locais e a tro
ca de experiências com artistas da vanguarda. E, te
nho certeza, pela sua importância, contará com o
apoio. de ernpresase do Poder. público. Com isso,
desculpern-me a falta de originalidade, mas não vejo
outra. forma de continuar, transformaremos esse so
nho em realidade.

A propósito, minha lerra é extremamente feliz
em unircompE;rfeição elementos que secompletam.
O mar e a Mata Atlântica, Santos e Pelé e, agora, a
união de.umprojeto tão belo com o nome do drama
turgo santistf.Plínio Marcos.

Pllnio}v1arcos foiurn dos principais autores da
nossa dramaturgia. Navalha da Carne e Dois Perdi
dos num~NoiteSuja, ambas já adaptadas para o ci
nema, são apenas alguns ~xemplos de uma vasta e
brilhÇlnteobra.gomopoucos, Plínio mostrou com ex
trema s~nsibH!dÇlde,mas também cOm extrema trans
parêl1cia~c?ragem,a essência do ser humano e da
própria s9ciedÇlde, cornsuascontradições e idiossin
crasias. Nã?p{)deriaimaqinar melhor homenagem a
Plínio Marcos doql.le a criÇlção doÇentro Cultural que
levaseunorne, jáquepustos e museus não combi
nam com sua. perspnalidade, irreverel1tee Iibertária.

Hoj~quero diZer, mai~ do que nunca, o quanto
tenho orgulho da minha terra e da minha gente. E o
quanto me. ~in~o. honradapor representar Santos e a
BaixadaSanti~ta ne~ta Qasa.

EueB; peputada Mi'-lriângela Duarte nos soma
m{)s nesseesf{)rçoe nos sentimos extremamente or
gulhosi'-l~de representar Santos e a Baixada Santista
nesta Casa.
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Marquezelli. Sei que muitos Deputados não precisam
disso, mas também devem votar a favor dos que pre
cisam, devem ser solidários. Quem votou favoravel
mente à emenda aglutinativa na noite passada, como
eu, foi no sentido de solidarizar-se com o povo brasi
leiro, com a economia e com o País.

Por isso, venho agora, de coração aberto, pedir
a V.Exas. encarecidamente, em nome dos 512 Depu
tados. Quando vim para esta Casa deixei de ganhar
muito dinheiro como advogado. Estou aqui porque
gosto e quero ajudar o País. Não pretendo tirar dinhei
ro de ninguém, mas tenho de sobreviver.

Senhoras e senhores, vamos abrir os olhos! Va
mos, escancaradamente, dizer a verdade. Não temos
de ter medo de imprensa alguma, Sras. e Srs. Deputa
dos! É o apelo que faço a V.Exas. Vamos votarfavora
velmente aos Destaques nOs 2 e 3.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai citar os nomes dos inscritos e reduzir
o tempo de cada um para 3 minutos, a fim de possibili
tar que todos façam seus pronunciamentos: Deputa
dos Luis Carlos Heinze, Francisco Dornelles, Darcísio
Perondi, Júlio Lopes, Dr. Hélio, Waldemir Moka,
Alberto Fraga, Luiz Couto, Eduardo Valverde, Luiza
Erundina e Luiz Sérgio.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro fazer uma correção do discurso do companheiro
Osvaldo Biolchi: não se vota "sim". Vota-se "não". São
2 DVSs, e é importante que a Casa saiba que apre
sentei esses destaques para justificar o trabalho dos
Deputados.

Quando a Mesa melhorou os vencimentos desta
Casa, o resultado foi excepcional para o Poder Legis
lativo. Temos de entender que as grandes cabeças do
País só virão para esta Casa se houver uma remune
ração condigna do trabalho. Precisamos valorizar o
trabalho dos Deputados. Portanto, não tive receio al
gum de apresentar os 2 DVSs, e espero que a Casa
entenda que o fiz em defesa do Poder Legislativo do
nosso País.

A democracia precisa de qualidade. Com quali
dade, melhoraremos o País cada vez mais.

É a observação que faço.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra à Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, trago nota de
esclarecimento da Coordenação Nacional das Enti
dades de Servidores Públicos Federais, em que a or
ganização da marcha ocorrida hoje, pela manhã, diz
que, apesar de contar com a presença de milhares de
pessoas, ela transcorreu dentro da mais perfeita or
dem, de acordo com a orientação passada pelos or
ganizadores. Em determinado momento, contrarian
do a orientação do comando, um pequeno grupo de
manifestantes desgarrou-se dos demais, tomando
rumo diverso por conta própria.

Diz a Coordenação: "Em momento algum a dire
ção da marcha incentivou qualquer atitude de violên
cia como a ocorrida, atitude esta reconhecida pelo
próprio Presidente da Câmara dos Deputados em
pronunciamento oficial sobre o tema."

Foi, então, uma atitude isolada.
Então, Sr. Presidente, peço que conste dos Ana

is da Casa essa nota de esclarecimento da Coorde
nação Nacional dos Servidores Públicos Federais,
porque aqui, além de protestar pelo fechamento da
Casa, ela se coloca com clareza contra a violência e
as ações intempestivas e individuais.

NOTA A QUE SE REFERE A
ORADORA

Nota de esclarecimento

A Coordenação Nacional das Entidades de Ser
vidores Públicos Federais vem a público esclarecer
os fatos ocorridos durante a marcha contra a privati
zação da previdência contida na PEC n° 40, nesta
quarta-feira, 6 de agosto.

A organização da marcha - apesar de contar
com a presença de mais de 70 mil pessoas - trans
correu dentro da mais perfeita ordem, de acordo com
a orientação passada pelos organizadores através
dos carros de som, durante todo o tempo.

Em determinado momento, contrariando a ori
entação do comando, um pequeno grupo de manifes
tantes desgarrou dos demais tomando rumo diverso
por conta própria. Em momento algum a direção da
marcha incentivou qualquer atitude de violência como
a ocorrida, atitude esta reconhecida pelo próprio Pre
sidente da Câmara dos Deputados em pronuncia
mento olicial sobre o tema.

Entretanto cabe salientar que o impedimento de
acesso 8.0 Congresso durante a votação, o desrespei
to a liminares do STF que garantiam este acesso, o
bloqueio de ônibus nas estradas e a repressão ocorri
da no prédio do INSS, em Brasília, na última sexta-fei-
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ra, provocaram profunda indignação na categoria que
assistiu, atônita, a violação dos direitos democráticos.
Tais fatos podem ter acirrado ânimos mais afoitos que
fugiram ao controle da direção da marcha.

Reiteramos que a greve em curso, as manifesta
ções já realizadas e as que virão no decorrer desta
campanha contra a privatização da previdência têm
por objetivo chamar a atenção da população pelo gra
ve ataque aos direitos dos trabalhadores e ao País
contido nesta medida e que,. embora não tenhamos
observado o mesmo por parte do Governo e do Legis
lativo, contínuaremos respeitando as regras do jogo
democrático.

Brasília, 6 de agosto de 2003. - Coordenação Na
cional das Entidades de Servidores Públicos Federais.

OSR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar nos
Anais da Casa, em meu nome pessoal e no do meu
partido, o PPS, da querida Guarapuava, minha terra
natal, do Paraná e do Brasil, uma homenagem aojo
vem Aodrigo Bastos, querecebeu a medalha de prata
nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. É o
primeiro brasileiro a garantir uma vaga nas Olimpía
das de Atenas.

Fica registrada nossa homenagem a Rodrigo
Bastos, filiado ao PPS e natural da minha terra, um
atleta que orgulha a todos nós guarapuavanos, para
naenses e brasileiros.

O SR. RO.BERTO BALESTRA (PP-GO. Pronun
cia o seguint~ discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, sentimo-nos no dever de alertar V.Exas.
para um assunto que acreditamos seja de interesse ge
raI. Trata-sede cancelamentos de emendas parlamen
tares, propOstos pelo Poder Executivo, em projetos de
lei de crédffos adicionais encaminhados ao Congresso
Nacional, os quais ora se encontram em tramitação na
Comissão Mista de Orçamento.

EntendEímosque não se pode acolher tais solicita
ções nesta Casa legislativa conforme estão sendo pro
postas; Seri~ o reconhecimento de que as ações objeto
das emendas, particularmente as de interesse munici
pal, são ~esn$CesSária~eque o cancelamento não pro
vocaria prejuízos às comunidades beneficiárias.

ComO se sabe, as emendas parlamentares já
vêm sendo sacrificadas com transposição de execu
ção pata o exercício subsequente, implicando inscri
ção das despesas em Restos a Pagar. Destarte, os
decn"tos disciplinadores de pagamentos de Restos a
Pagar para o exercício em curso sinalizaram profun
dos cortes nas despesas inscritas neste tipo de pro
cedimento, com magnitude jamais vista. Os Decretos

Iri

nOs 4.591, de 10 de fevereiro, e 4.708, de 28 de maio,
todos deste ano, convalidaram para pagamento o va
lor de R$2,98 bilhões, ou seja, apenas 31,53% do
montante dos Restos a Pagar inscritos, que somaram
R$9,45 bilhões. Evidencia-se, assim, a redução de
atendimento dos compromissos anteriormente assu
midos, no valor de R$6,47 bilhões, ou seja, 68,47%.
Esta brutal redução resultou em quebra de contratos,
vez que a quase totalidade das despesas inscritas em
Restos a Pagar, não processadas naquela ocasião,
decorreu de convênios celebrados entre a União, os
Estados e os Municípios, em exercícios passados.

Para tentar remediar a situação, o Poder Execu
tivo se dispõe a·cancelar emendas parlamentares no
Ministério das Cidades, no montante de R$24,8 mi
lhões, e no Ministério dos Esportes, no va/()r de R$7,3
milhões, respectivamente, por meio dos Projetos de
Lei nOs 17 e20. TaiS cancelamentos, segundo argu
mentações contidas nas respectivas expOsições de
motivos, viabilizariam a conclusão de obras, especial
mente aquelas que tiveram canceladas as respecti
vas despesas inscritas em Restos a Pagar. Ocorre
que estes recursos estão sendo alocados em dota
ções genéricas. Este proceder, definitivamente, não
se pode aceitar. O detalhamento dessas obras é o mí
nimo que se deve esperar para que hajatransparên
cia dos gastos públicos.

Os Projetos de Lei nOs 23 e 24, por sua vez, in
cluem novos subprojetos orçamentários e suplemen
tam dotações no Ministério dos Transportes, respecti
vamente,em valores superiores a R$87,1 milhões e a
R$ 1,1 bilhão, sendo R$820,7 milhões para o Depar
tamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes
(DNIT). Segundo o Ministério dos Transportes, teria
havido entendimento inicialno sentido de que seriam
subtraídos 33% das emendas das bancadas para via
bilizar a restauração ea conservação de. rodovias, de
modo que os recursOs seriam remanejados sem pre
juízo para nenhum Estado. Entretanto, isso não acon
teceu. O corte médio imposto às emendas é superior
a 50%1 Ademais, cbnStata-se que há significativa
transferência de recursos. de Estados mais pobres
para outros mais desenvolvidos.

É nosso dever corrigir esta situação, principal
mente se considerarrnos que, enquanto se sacrificam
emendas parlamentares, mantêm-se esterilizados,
na Reserva de Contingência, recursos da Contribui
ção delntervençãonoOomínio Econômico, a conhe
cida CIDE, no montante deR$4,2 bilhões. Este proce
dimentoreflete total cóntra~senso.

A propósito da CIDE, é importante que as Sras.
e os Srs. Deputadostúmem conhecimento dos recur-
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sos consignados na lei orçamentária vigente, compa- tem muito a ver com o elevado custo de transportes
rando-os com os dados de execução do Sistema Inte- no País. Ademais, sabe-se que a retração dos investi-
grado de Administração Financeira (SIAFI), até o mês mentos públicos tem importantes e comprometedo-
de julho último. O valor alocado, conforme aquela lei, res efeitos indiretos na expansão do Produto Interno
totaliza R$1 0,7 bilhões. Deduzidos os R$4,2 bilhões Bruto (PIB). Gera-se, assim, uma das causas do au-
esterilizados na Reserva de Contingência, restam mento da taxa de desemprego, bem como da onda de
programados R$6,5 bilhões. Confirma-se, no entanto, pessimismo que se propaga nas classes produtoras,
que foram empenhados somente R$2,4 bilhões e pa- conforme manifestação de lideranças empresariais
gos R$1 ,1 bilhão, ou seja, apenas 10,3% do valor to- ocorrida durante a última reunião do Conselho de De-
tal dos recursos da CIDE consignados na lei orça- senvolvimento Econômico e Social, realizada em São
mentária. Fazem parte desses pagamentos o mon- Paulo.
tante de R$765,6 milhões, com juros, amortização de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaría-
dívida e concessão do vale gás. Já em relação aos in- mos de enfatizar também os cancelamentos propos-
vestimentos, foi despendido - pasmem, nobres cole- tos nos Projetos de Lei de créditos adicionais nOs 8 e
gas! - o ínfimo valor de R$30,7 milhões, correspon- 25, ambos do Ministério da Saúde. Logo o Ministério
dendo ao insignificante percentual de 1,04% de utili- da Saúde, o menos atingido pelo contingenciamento
zação dos recursos da CIDE. recentemente imposto pelo Executivo, com o bloqueio

Explica-se, deste modo, o crescente agrava- de apenas 6,57% de parte de suas dotações orça-
mento da precariedade de nossas rodovias. Parado- mentárias. Exatamente aquele Ministério que foi o
xalmente, observa-se que há recursos de sobra da mais contemplado com recursos adicionais alocados
CIDE para investimentos autorizados na lei orçamen- pelo Congresso Nacional, quando da aprovação da
tária, no montante de R$2,9 bilhões. Ademais, há de proposta orçamentária para 2003. Vale lembrar que
se considerar que para restauração e conservação de nada menos do que R$1,5 bilhão foram acrescidos ao
rodovias como um todo estão alocados R$636,2 mi- Orçamento daquela Pasta, sendo R$1 bilhão para o
Ihões, porém, com a injustificável realização, até o Sistema Único de Saúde (SUS). Procedimento este
mês de julho último, de apenas 2,58%, equivalentes a que fez prevalecer o entendimento do Congresso Na-
uma aplicação de R$16,4 milhões. cional quanto ao mínimo constitucional a ser aplicado

Tais valores evidenciam que a restauração e a em ações de saúde.
conservação das rodovias poderiam ser realizadas No entanto, eis que o Projeto de Lei n° 8 propõe
de fato. Não foram as emendas parlamentares que a abertura de crédito especial para a inclusão de no-
impediram que esses investimentos fossem feitos, vos - repito - novos subtítulos no programa de traba-
mas, sim, a falta de vontade política de realizá-los ou lho do Ministério da Saúde. Especificamente no Pro-
a decisão equivocada de destinar os recursos da grama Saúde da Família, o subtítulo Incentivo Finan-
CIDE para outras finalidades. Aliás, o desvio de final i- ceiro para Expansão e Consolidação da Estratégia de
dade no uso dos recursos da CIDE já está sendo Saúde da Família nos Municípios com População Su-
questionado na Justiça, diante da inconformidade de perior a 100 mil Habitantes, de caráter nacional, com
sua aplicação com a determinação constitucional. Em R$26,3 milhões; e no Programa Qualidade e Eficiên-
razão do expressivo número de liminares concedidas cia do SUS, o subtítulo Conferência Nacional de Saú-
pela Justiça aos distribuidores e revendedores de de, com R$10 milhões. A viabilização deste crédito
combustíveis, estima-se que deverá ocorrer perda está sendo proposta, exclusivamente, com cancela-
anual de aproximadamente R$3,7 bilhões na arreca- mentos de ações integrantes de programação priori-
dação da CIDE. Vê-se, portanto, que os recursos da táría decorrentes de emendas das respectivas banca-
CIDE se evaporam enquanto persiste a agravante si- das federais dos Estados, visto que esta programa-
tuação de caos na malha rodoviária brasileira. ção faz parte do Plano Plurianual (PPA 2000/2003) e

Aproveitamos esta referência quanto à situação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2üü3). Os
do sistema rodoviário brasileiro para, a título de cola- cortes atingem, significativamente, as dotações con-
boração com o Governo, relembrar que o desenvolvi- signadas em favor dos seguintes Estados: Ceará,
mento econômico nacional ainda se apóia, substanci- R$5,5 milhões; Pernambuco, R$5,4 milhões; Minas
alrnente, no transporte rodoviário. Impõe-se, portanto, Gerais, R$9,4 milhões; Paraíba, R$12,5 milhões; e
consignar que, além da taxa de juro real elevada e do Mato Grosso, R$3,5 milhões.
câmbio possivelmente sobrevalorizado que estamos Por sua vez, o Projeto de Lei nO 25 propõe a
praticando, o Custo Brasil inibidor de investimentos abertura de crédito suplementar, no valor total de
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R$309,9 milhões, para o reforço de dotações dos Pro
gramas Saúde da Família (R$31 milhões); Preven
ção, Controle e Assistência aos Portadores de Doen
ças Sexualmente Transmissíveis e da AIDS (R$50,2
milhões); Qualidade e Eficiência do SUS (R$64 mi
lhões); e Profissionalização da Enfermagem
(R$164,7 milhões). O reforço destas dotações está
sendo proposto, integralmente, à conta de cancela
mentos de emendas parlamentares.

Observa-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que as emendas parlarnentares das quais se
pretendem subtrair parcelas substanciais se enqua
dram l1a programação orçamentária do Ministério da
Saúde GOmo desdobramento de programas e ações
prioritários propostos pelo próprio Executivo, cons
tantes do PPAe das Diretrizes Orçamentárias. São
ações que integram prograr;nas, como dissemos prio
ritários, dentre os quais destacamos: Saneamento
8ásico,colllcancelamento proposto de R$67,3 mi
lhões; Qualificação e Eficiência do SUS, GOm cance
lamento proposto de R$228,3 milhões; Assistência
Farmacêutica,9omcancelament?proposto de R$3,1
milhões; e Atendimento Ambulatorial, Emergencial e
Hospitalar, com cancelamento proposto de R$10,2
rnHhões.

De forma alguma devemos ficar complacentes
diante desta proposta de cancelamento de emendas
parlamentares. Reconhecemos a importância das
ações que se pretendem criar ou cujas dotações se
quer reforçar. Ocorre. que os cancelamentos estão
send() indicados para viabilizar, em grande parte, a in
clusão de recursos oriundos de operações de crédito
exter~as, ou seja, com aumento do endividamento
em d?'ar,equivalentesa R$26,3 milhões, no Projeto
deLei nO 17, e aR$205,4 milhões, no ProjetodeLei n°
25. Ademais, há de se ter em conta que as ações cu
jas dotaçÕes se pretende ref~rçarcom o Proj~to de
Lei n° 25 contam, no Orçamento vigente, com recur
sos no.rnontante de R$245,6 milhões, cuja execução
atingiu R$107,3 milhões até o m~sdejulho último, ou
seja, apenas43,69%, conforme dados do SIAFI.

Note~se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que este procedimento atípico de troca de fontes de
recursos mediante a inclusão de operações de crédi
to ext~masnospareceresultar em ampliação de cor
tes, além dos. contingenciamentos já processados,
nas emendas parlamentares, as quais se somam às
despesas ditas primárias. Segundo tivemos a oportu
nidadiS de~xaminar com analistas t~oniGOs de maté
riaorçªme~tária, a inclusão de operaçõesde créditos
signifipaaBr~priaçã() de receitas..financeiras. Estas
receitas, quando assim GOnsideradas, comprometem

11

em igual montante o resultado primário das contas
públicas, ou seja, requerem para a manutenção da
meta de superávit primário que haja corte compensa
tório de despesas primárias em igual valor. Aparente
mente, como pode ser observado nos projetos de lei
que estamos comentando, o caminho mais fácil é o do
corte de emendas parlamentares.

Outro aspecto que não podemos deixar de
questionar se refere às especificações das ações cri
adas e reforçadas que, na quase totalidade, são de
caráter nacional, oU seja, as conhecidas dotações
globais ou genéricas. São dotações que comprome
tem a necessária transparência no processo de alo
cação de recursos. Estas dota.ções genéricas retiram
dos Parlamentares a prerrogativa constitucional de
priorizar a destinação de recursos para ações locais,
transferindo-a, discricionariamente, para o'1ecnocra
ta de plantão". Assim, esta figura que já foi bastante
influente no passado,. quando .0 Congresso Nacional
se encontrava tolhido .e sem condições para atuar no
processo de alocação de recursos, parece estar vol
tando à Cena.

Finalizando, Sr. Presidente, SraS. e Srs. Deputa
dos, conclarnamos todos os nobres colegas para, jun
tos, agirmos em defesa da transparência no uso dos
recursos orçamentários. Repugnemos, portanto, a
concentração de recursos em dotações genéricas
que .p~dem .se transformar em· verdadeiras cai
xas-pretas. Somos pqssuidores de legitimidade e
prerrogativa constitucional para alocarmos recursos
no Orçamento. As n()ssas emendas são resultantes
de reivindicações dasociiSdade. Não há por que in
ventar outra forma de elaboraçãodo Orçamento. O
verdadeiro Orçamento Particip;:ttivo é aquele elabora
do a partir d~s pleitos das comunidades que repre
sentamos nesta Casa legislativa.

Muito obrig;:tdo.
O SR. BARBOSA NETO (PMD8-GO. Pronun

cia o seguintediscurs?) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não importa o período histórico, o regime
político em vigor ouo plano econômico do momento:
o grande desafio dos Governos deste País foi, e sem
pre continuará sendo, abusca de equilíbrio no desen
volvimento regiohal. Quanto maior a disparidade soci
al e financeira entre os Estados da Federação, piores
serãoas conseqüências a curto, médio e longo prazo
para aproximadamente 40 milhões de brasileiros que
se encontram à margem das mínimas condições de
sobrevivência.

Sendo assim, resta-me elogiar a iniciativa do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em recriar a Su
perintendência de Desenvolvimento do Nordeste -
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SUDENE e desde já anunciar, para o mês de agosto,
o retorno da Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia - SUDAM. Ambas as autarquias, extin
tas em 2001 no rastro de inúmeras denúncias de cor
rupção, terão amplas condições de acelerar o proces
so de desenvolvimento das Regiões Norte e Nordes
te, desta vez fiscalizadas com mais rigor pelo Ministé
rio da Integração Nacional.

Exatamente por confiar no êxito dessa nova rou
pagem creditada à SUDAM e à SUDENE é que reivin
dico ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o mesmo
tratamento "isento e responsável" para a Agência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO. Todos
os Estados que compõem essa importante Região do
País - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Fe
deral e o meu Estado de Goiás - dependem em larga
escala dos recursos proporcionados pela Agência,
uma forma legítima de assegurar o desenvolvimento
integrado. Afinal, estamos falando de uma região com
12 milhões de habitantes e que arrecada quase R$ 8
bilhões em ICMS. A produção de grãos do Cen
tro-Oeste é de 31 milhões de toneladas e o seu reba
nho ultrapassa 62 milhões de animais. Um potencial
reconhecido pelos Ministros José de Dirceu, da Casa
Civil, e Ciro Gomes, da Integração Nacional. Eles esti
veram em Goiânia ainda no mês de maio e anuncia
ram, em nome do Presidente Lula, que a Agência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste seria criada em 60
dias.

Aguardamos, portanto, com expectativa, o res
gate desse compromisso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a impor
tância advinda da recriação das agências de desen
volvimento tem um caráter vital para os Estados: com
pensar, mesmo que em percentuais ainda pequenos,
a inevitável perda de receita com a aprovação do tex
to da reforma tributária no Congresso Nacional. Todos
sabemos que o fim da guerra fiscal vai acarretar que
da da arrecadação dos Estados, inviabilizados que
estarão de oferecer incentivos para atração de novas
empresas. Por isso mesmo, o socorro imediato deve
começar a vir das agências de desenvolvimento, até
que o Governo Lula materialize os fundos compensa
tórios que venham amenizar as perdas de receita dos
Estados.

Para se ter uma idéia da importância dada pelo
Governo para a recriação da SUDENE, o Presidente
Lula convocou o seu idealizador, economista Celso
Furtado, e anunciou a liberação de R$ 1 bilhão e 900
mil para a autarquia em 2004. O Ministro da Integra
ção Nacional, Ciro Gomes, declarou que "a nova

SUDENE nasce blindada contra a corrupção e que
não haverá mais recurso a fundo perdido".

Até aí nada de errado, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. A única exigência é de que o mesmo
tratamento seja dispensado às Regiões Norte e Cen
tro-Oeste, também carentes de recursos para, pelo
menos, diminuir a distância em relação aos Estados
do Sudeste. Caso contrário, o Presidente Lula estará
agindo na contramão daquilo que ele mais defende
em seus discursos: a busca do desenvolvimento com
justiça social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Parla
mentares, reforço o que temos afirmado nas últimas
semanas. Ontem, os representantes do Governo nes
ta Casa se reuniram no Comitê de Gestão do Comér
cio Exterior - GECEX e ouviram os Ministérios da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Desenvol
vimento, Indústria e Comércio Exterior; e da Fazenda.
Conversamos longamente e decidimos que o Brasil
pedirá a retirada da tarifa externa comum do arroz, na
reunião que realizaremos com o MERCOSUL ama
nhã e na sexta-feira.

Expusemos aos Ministérios a nossa contrarie
dade pelo fato de que, neste momento, estranhamen
te, o Governo brasileiro esteja subsidiando o Tesouro
norte-americano. O preço de exportação do arroz
americano era de 94 dólares a tonelada. Mas, agora
que o Brasil importou 250 mil toneladas do produto, o
preço passou para 180 dólares a tonelada.

Então, nas 250 mil toneladas de arroz que o
Brasil importou dos Estados Unidos lá se foram 25 mi
lhões de dólares que o Tesouro norte-americano dei
xou de subsidiar. Portanto, os consumidores brasilei
ros já pagaram em torno de 75 milhões de reais pelo
arroz importado dos Estados Unidos.

Portanto, milhares de produtores uruguaios, ar
gentinos e brasileiros vão apresentar posição de con
trariedade a essa discussão - o Governo brasileiro
vai participar de encontro, amanhã e sexta-feira, em
Montevidéu, Uruguai.

Sr. Presidente, quero tecer um parâmetro entre
a problemática do arroz e a votação referente à Previ
dência.

A votação da reforma da Previdência, os desta
ques que serão votados em pouco tempo, assim
como a taxação dos inativos, são exigências do Fun
do Monetário Internacional e do Banco Mundial, assi
nadas pelo Ministro Palocci, o que nos parece estra
nho.
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Alerto para o fato de que a Casa está auxiliando que culminou com a independência do Acre e sua
o Tesouro norte-americano nas negociações do ar- posterior anexação ao território brasileiro. A partir
roz. E, na votação da reforma da Previdência, tam- desse momento, essa data é comemorada como o
bém estamos obedecendo às ordens do FMI. início do processo de emancipação política do povo

Faço este registro para mostrar, mais uma vez, acreano.
nossa discordância e inconformismo com a posição Há exatos 101 anos, os acreanos davam passo
oficial que o Governo brasileiro estará apresentando significativo para sua emancipação. Esse centenário
para a retirada da Tarifa Externa Comum, enquanto o caracteriza o Acre como o único Estado que brigou
próprio Presidente Lula e o Ministro da Agricultura para ser brasileiro. Não vacilamos em nenhum mo-
têm criticado veemente os subsídios norte-america- mento na defesa dos nossos ideais, na garantia do
nos e europeus. nosso espaço e na valorização da nossa cultura.

Era o que tinha a dizer. Inspirados nos heróis revolucionários, o Acre
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. hoje caminha progressivamente, buscando construir

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a sua autonomia econômica, elevando a auto-estima
atenção da Casa para o artigo extremamente agressi- dos seus cidadãos.
vo, violento e brutal da proposta de reforma da Previ- Sr. Presidente, Plácido de Castro lutou contra o
dência contra as viÚvas dos servidores do Estado. imperialismo. Pôs à correr os que defendiam, já na-

O servidor público brasileiro não faz durante sua quela época, a internacionalização da Amazônia. Co-
vida grandes economias, não tem pecúlio, não tem mandou seringueiros e garantiu a autonomia brasilei-
poupança. O grande patrimônio que possui é o direito ra naquele espaço.
de deixar para sua viúva pensão correspondente ao Sras. e Srs. Deputados, registro nesta Casa
seu salário. Ao reduzir a pensão para 50% desse sa- essa importante data no calendário nacional. A luta
lário, comete-se uma agressão ao patrimônio do ser- de um povo que qúotidianamente faz sua revolução.
vidor públicobrasileiro. Lutamos contra os que quiseram implantar um mode-

Por isso, faço um veemente apelo a esta Casa lo de desenvolvimento estranho aos nossos interes-
para, no momento em que votar destaque relaciona- ses. Lutamos contra os que queriam fazer do Estado
do à pensão do servidor doEstado, retirar da emenda acreano um braço do narcotráfico. Lutamos para ga-
da Previdência tão violento artigo contra as viúvas rantir a valorização dos produtos da floresta. Lutamos
dos servidores públicos do País. para faz.er o Acre referência nacional nas ações do

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo desenvolvimento sustentável.
também congratularcme com o jornal O Dia e com os Uma estrofe do nosso hino diz: ': ..se audaz es-
jornalistas Arnaldo César e Cláudio Humberto pelos frangeiro algum dia nossos brios de novo ofender, lu-
resultados de pesquisa realizada pelo ISOPE que faremos com a mesma energia, sem recuar, sem cair,
mostraram que o Informe do Dia, de Arnaldo César, e sem femer".
a Coluna CláudioHumberfo têm a preferência dos lei- Sr. Presidente, assim são os acreanos. Invencí-
tores fluminenses. veis e grandesha guerra. Destemidos, corajosos, re-

Quero testemunhar, Sr. Presidente, a compe- volucionários. Mas temos também a candura, a sensi-
tênciados referidos jornalistas, a capacidade de obter bilidade em conviver com o oposto, buscar soluções
informações e gerar notícias de cada um deles. A se- para os impasses.
riedade e a preocupação com a veracidade da notícia Nos 101 anos de Revolução, está viva em nossa
dá grahde cr~dibilidade as suas colunas e fazem de- memória a valorização daquele pedaço de chão que
les profissioni'lis altamente respeitados. os nossos antepassados defenderam.

Desejo inserir os meus cumprimentos aos jor- Viva a Revolução Acreana.
nalistas Arnaldo César e Cláudio Humberto nos Anais Sr. Presidente, lembro a todos que de 17 a 21 de
da Câmara dos Deputados. novembro esta Casa vai promover a Semana do Acre,

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoS-AC. exatamente para comemorar o Tratado de Petrópolis.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Para que este Parlamento não se esqueça, nem
Srs. Deputa.dos, em 6 de agosto de 1902, às margens passe em branco o aniversário da Revolução Acrea-
do Rio Acre, o coronel Plácido de Castro comandava na, mais uma vez vamos distribuir nossas castanhas.
um pelotão formado por seringueiros, enfrentava as São elas que têm dado energia a esta Casa.
forças bolivianas e dava início à Revolução Acreana, Muito obrigada.
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o SR. EDUARDO VALVERDE(PT-RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estranho muito en
contrar nesta Casa grandes defensores dos velhinhos
e das viúvas, pois o Estatuto do Idoso tramita aqui há
7 anos. Esse afã de proteger os velhinhos e as viúvas
deve ser canalizado para aprovar o referido estatuto,
a fim de dar aos idosos a devida proteção, através de
pol íticas públicas.

Sr. Presidente, quero ainda registrar o estado
precário da unidade de internação de adolescentes
em Porto Velho. Ontem, um adolescente teve seu cor
po incendiado, devido a conflito entre internos.

Aproveito a oportunidade para ressaltar o rele
vante papel do Juiz Walter Waltenberg, que assinou li
minar a fim de afastar toda a direção da entidade e
obrigar o Governo do Estado de Rondônia a contratar
servidores à altura para orientar crianças e adoles
centes em situação de risco.

Obrigado.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
fiz questão de vir à tribuna para registrar, mais uma
vez, a importância da conduta das Deputadas e dos
Deputados deste Parlamento, em especial os da base
de sustentação do Governo e em particular os do Par
tido dos Trabalhadores.

Se pensássemos somente do ponto de vista do
interesse particular ou eleitoral, poderíamos talvez ter
adotado durante o debate da reforma previdenciária
uma postura cômoda de não apresentarmos de forma
pública nosso posicionamento, de não percorrermos
os Estados discutindo nossas posições.

É importante dizer alto e bom som ao povo bra
sileiro que, se hoje está sendo aprovada reforma que
garante a integralidade e a paridade para os atuais
servidores, isso se deve ao fato de esses Deputados
e Deputadas terem apoiado essa reforma. Se conse
guimos aprovar o teto de isenção de aposentadoria
de 1.200 reais, isso se deu porque os Deputados e
Deputadas tiveram coragem de trabalhar para tal. Se
temos hoje isenção que garante a integralidade das
pensões até 2.400 reais, é porque esses Deputados e
Deputadas não abdicaram de adotar uma posição
clara em defesa da reforma e de trabalhar junto ao
Governo em apoio às entidades de servidores públi
cos que queriam dialogar sobre a reforma e possibili
taram ampliar esse teto. Se hoje temos uma reforma
que aponta para fundos de aposentadoria comple
mentar públicos, também se deve ao empenho e ao
trabalho desses homens e mulheres que de forma co
rajosa pensaram o Brasil, olharam para a frente e ou-
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sadamente fizeram o debate, que tem proporcionado
avanços positivos em vários pontos da reforma.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a atitude
corajosa daqueles que ontem à noite votaram neste
plenário pela aprovação da reforma possibilitou no dia
de hoje a continuidade das negociações. Se conse
guirmos avançar ainda na negociação com os Líde
res, poderá se garantir uma regra de transição e um
tratamento adequado para algumas categorias, como
é o caso dos policiais e dos professores dos níveis
fundamental e médio. Isso só será possível porque os
Deputados e Deputadas tiveram a coragem cívica de
pensar no Brasil acima do seu mandato, porque sabe
mos que fazer uma reforma como essa não é motivo
de alegria e de prazer para ninguém, mas uma neces
sidade histórica, frente à situação econômica de um
país que esteve à beira do caos.

Estamos dando ao Presidente Lula as condi
ções para realizar o seu projeto, para que o Brasil vol
te a crescer, para que possamos gerar emprego e in
cluir milhões de brasileiros que, ao longo dos últimos
anos, jamais foram vistos de forma digna pelos Go
vernos que nos antecederam.

Por isso, Sr. Presidente, os meus parabéns ao
Partido dos Trabalhadores e o meu reconhecimento à
coragem da base de sustentação, que foi altiva, cora
josa e ousada para ajudar o Presidente Lula a mudar
este País.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, aprendi com
V.Exa., nos meus 8 anos de mandato de Deputado
Federal, que acordo deve ser mantido e sustentado
nesta Casa.

Quero lembrar novamente - e tenho feito isso
nos últimos 15 dias - que os 2 Líderes do Governo,
Deputados Professor Luizinho e Aldo Rebelo, firma
ram um acordo quando votamos a Medida Provisória
n° 113, sobre comercialização de soja transgênica, no
sentido de ser enviado pelo Poder Executivo, em ju
nho, o novo projeto de biotecnologia, para resolver
definitivamente essa questão que gera insegurança
no campo, que impede o aumento da geração de em
pregos e que pode tirar o Brasil dos grandes merca
dos internacionais.

O projeto ainda não chegou a esta Casa. Pas
sou o mês de julho, Sr. Presidente, e até hoje, dia 6 de
agosto, não chegou. Entendo que o Governo não que
ira mandá-lo esta semana em função da votação da
reforma da Previdência e de todas as turbulências.
Mas esse projeto precisa chegar aqui com urgência
constitucional até sexta-feira desta semana ou a pró-
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xima segunda-feira. Os agricultores gaúchos estão in
seguros, embora acreditem no acordo feito nesta
Casa por Deputados da base governista e da Oposi
ção. A agricultura brasileira não pode continuar nesse
clima de insegurança.

Sr. Chefe da Casa Civil, Ministro e Deputado
José Dirceu, Sr. Deputado Aldo Rebelo, Sr. Deputado
Professor Luizinho, vamos cumprir o acordo já!

Muito obrigado.
O $R. JOVINO CÂNOIDO (PV-SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar ao
colega Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, que é
muito impOrtante falarmos a verdade. Não adianta
tentar cercear o debate e calar a boca daqueles que
realmente têm boas idéias para melhorar a situação
deste País.

É preciso que S.Exa. respeite os Deputados que
votaram contra a proposta de reforma da Previdência
nesta madrugada.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nas últimas semanas tenho
recebidO em meu gabinete várias reclamações sobre
os procedimentos adotados pelos Consulados Ameri
canos no Brasil quando da realização de entrevistas
para obtenção de vistos.

Segundo informações, os funcionários dos con
sulados tratam as pessoas com frieza, duvidam de
suas informações, colocam outros servidores para
espionarem, e os vistos são negados simplesmente
pelo fato de não acreditarem que o cidadão retornará
ao local de origem.

Sr. Presidente, todo candidato à obtenção de
visto de tui"istanopaís norte-americano precisa agen
dar comahtecedêhcia uma entrevista e atualmente
comparecér a um dos Consulados. Essa exigência da
presença d? req~erentecausaráainda mais despe
sas .aos iI)teressados, .afinal temos 3 Consulados e
umaEmbai~ada~mSão Paulo, noHio de Janeiro, em
Recife e em Br6lsHia. Quem reside na Região Norte,
por exempk), gastará valor equivalente ao que gasta
ria p~ra lIiajar aos USA.

Por~m, como se não bastassem todas as dificul
dades· impostas e a rigidez dos oficiais consulares,
nova ~ecisª~s~rpreendeu muitos brasileiros com via
gem mar~~?a para o exterior. O Governo norte-ameri
cano pas§pua ~~igir visto mesmo de quem faz ape
nas escal~n~quelepaís. O comunicado diz que o ob
jetivo éprotegê-lo contra ameaças terroristas, mas o
custo dessa proteção está bastante salgado. As exi-

gências para obtenção do visto de trânsito são: taxa
de 100 dólares, igual à do visto de turista, mais 20 dó
lares adicionais, e 30 reais para o agendamento da
entrevista. As agências de viagem já estão imaginan
do rotas alternativas, afinal 80 mil passageiros partem
por ano do Brasil e usam os EUA para conexões ou
escalas.

Sr. Presidente, não resta dúvida de que a violên
cia é mundial, de que o povo norte-americano sofreu
na pele os imperdoáveis ataques terroristas de 11 de
setembro de 2001, de que o país deve estar sempre
em alerta, mas não podemos aceitar que dUvidem de
documentos de cidadãos de bern e neguem vistos
sem a menor explicação.

Fica o nosso apelo para que os funcionários
consulares e da Embaixada norte-americana tratem
com· mais atenção os que procuram seus serviços.
Somos favoráveis às investigações e a todos os cui
dados para autorização da entrada de estrangeiros
em nossos países, mas respeito cabe em qualquer lu
gar. O povo brasileiro não pode continuar sendo trata
do dessa maneira por uma nação que tanto tem tirado
do nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JÚLIO LOPES (PP-RJ. Sem revisão do

orador.)-Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, ocu
po a tribuna para lembrar a todos que somos e.sere
mos Deputados por um tempo e cidadãos por toda a
vida. Construímos cidadania forte, temos regras está
veis e amplamente conhecidas. Não devemos e não
podemos mudar as regras deste País apenas por ca
usa de dificuldades momentâneas ou circunstâncias
financeiras.

É fundamental a existência dê regras estáveis
que respeitem sobretudo os cidadãos mais ve~hos,

aqueles que nos precederam e que.nos ensinaram o
caminho. É fundamental também construir cidadania
forte, sustentada eernbasada em instituições que nos
representem. Somente com o Judiciário e as carreiras
de Estado fortalecidospoderemos obter as condições
neceSSárias para o efetivo funcionamento do País.
Querer uma magistratura célere e eficiente, mas não
lhe oferecer meios para isso é não alcançar os resul
tados pretendidos.

Portanto, é absolutamente necessário garantir
os vencimentos e a independência da magistratura e
manter integrais os rendimentos dos inativos. Somen
te assim garantiremos a e$tabilidade que permitirá a
este País encontrar o caminho emque a prosperida
de será o bom senso, em que regras amplamente co-
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nhecidas e criadas a partir de um projeto para o futuro
não sacrifiquem os que nos precederam.

Muito obrigado.
O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eis mais
um exemplo de que nem todos os projetos que che
gam a este Parlamento são efetivamente aprovados e
apresentados à sociedade brasileira: há pouco tempo
nossos trabalhos foram paralisados para que, por
meio de negociação, pudéssemos fazer justiça ao sis
tema judiciário brasileiro, incluindo Procuradores de
Estado e Advogados Públicos entre as categorias
que terão direito a subteto no valor de 90,25% do sub
sídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Esse é um claro exemplo de que os tempos são
outros. No passado, no regime de exceção, o projeto
de lei que chegava ao Parlamento não era emendado.
Não se permitiam mudanças, sequer emendas ao
Orçamento da União. Hoje, tudo é diferente.

Chegaram a esta Casa algumas proposições de
um tal Conselho Nacional de Desenvolvimento Social
- órgão criado mediante pacto entre o Poder Executi
vo e os Governadores de Estado -, em atendimento
somente aos interesses de caixa do Governo. Essas
propostas foram modificadas e ampliadas no sentido
de se elaborar reforma previdenciária mais justa para
o servidor público.

Não chegamos ainda à reforma previdenciária
que o País gostaria de ter, ou seja, justa para os servi
dores do Regime Geral da Previdência Social, para
os pensionistas, para os inativos, mas avançamos.
Não é um ponto de chegada, mas sim de partida.
Esperamos construir nos próximos 5 ou 1°anos um
sistema de Previdência Social que coloque a cidada
nia do brasileiro em primeiro lugar.

Nós do PDT votaremos contra a taxação dos
inativos. Essa é questão fechada no partido e apoiada
pelo Diretório Nacional. Contamos com a participação
dos colegas de Parlamento. E nos posicionamos favo
ravelmente a determinado movimento que mostra
que o projeto de lei que chega ao Parlamento não é o
mesmo que dele sai.

Com negociação, tanto na Câmara dos Deputa
dos quanto no Senado Federal, poderemos obter ma
ior número de conquistas em prol da cidadania plena
do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero registrar preocupação que não é apenas

do meu Estado, Mato Grosso do Sul, mas também
dos Estados de Mato Grosso e Goiás.

A safra de milho desses 3 Estados é uma das
maiores dos últimos anos. Ocorre que o preço foi pre
conizado e estimulado no ano passado, em função da
escassez do produto, chegando a 30 reais a saca. A
produção deste ano, em vez de ser armazenada e co
mercializada, está praticamente à deriva, e há de
pressão muito grande dos preços.

Se o Governo não intervier e não comprar esse
milho para estocar, o produtor não vai plantar o grão
no ano que vem, e vamos enfrentar o mesmo proble
ma do ano anterior, o que causará dificuldades à sui
nocultura e à avicultura.

Na Comissão da Agricultura envidamos esfor
ços para que o Governo entre no mercado, por inter
médio da CONAB, e estoque a safra de milho. A medi
da é muito importante para que o País continue pro
duzindo e gerando superávit na balança comercial.

Durante o discurso do Sr. Waldemir
Moka, o Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. João Pau
lo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Neucimar Fraga.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, apesar do empenho do novo Ministro da Sa
úde, ainda não foi possível a implementação de medi
das que alterem o estado caótico do atendimento mé
dico nos hospitais públicos do Brasil.

Enquanto algumas privilegiadas famílias bus
cam os serviços de um veterinário quando o cachorro
está doente, milhares de pessoas morrem nas filas
dos hospitais por falta de atendimento médico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a saúde
é um direito de todos e um dever do Estado. Esta fra
se, cunhada na atual Constituição brasileira, de 1988,
pode ser considerada como a representação de uma
das maiores conquistas da sociedade brasileira no
campo das políticas sociais.

Ontem se comemorou o Dia Nacional da Saúde,
data que tem seu valor na importância imensurável do
sistema de saúde pública em nosso País. A popula
ção brasileira, no último Censo, quase bate o patamar
dos 170 milhões de habitantes. Quase a mesma per
centagem entre homens (49,22%) e mulheres
(50,78%), dos quais pelo menos 125 milhões têm no
SUS a única alternativa de atendimento médico. Ain-
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da segundo a pesquisa do Censo, 69,7% dos médi- comprometido com o serviço e a população, mas tam-
cos exercem atividade no setor público; 75,6% deles bém de adoção de técnicas modernas de administra-
têm até 3 atividades; e o regime de plantão é exercido ção dos serviços de saúde.
por 48,9% dos médicos. ser democrático, ou seja, assegurar o direito de

Como sabemos, a saúde do brasileiro vai mal. participação de todos os segmentos envolvidos com
Aliado a isso, há o fato de que o País ocupa há vários o sistema - dirigentes institucionais, prestadores de
anos o posto de número 1. do mundo em pior distribui- serviço, trabalhadores de saúde e, principalmente, a
ção de renda, ou seja, o fosso entre os muito ricos e comunida.de, a população, os usuários do serviço de
os muito pobres é cada dia maior. Convivemos com saúde.
doenças há muito erradicadas em outras nações, Para o povo brasileiro usufruir na prática de todos
convivemos com taxa de analfabetismo altíssima esses princípios, precisamos urgentemente de mudan-
(cerca de 28 milhões de pessoas não sabem ler), çasprofundas e complexas, de atuação mais eficaz por
mais de dois terços da população não dispõem de parte deste Governo, porque os últimos Governos dei-
renda suficiente para assegurar o acesso a condições xaram .a desejar, o que resultou na· expansão dos pla-
dignas de vida. Sessenta em cada mil crianças que nos de saúde privados. Mas como isso foi acontecer
nascem morrem antes de completar 1 ano de vida e justamente quando o SUS deveria se firmar como o sis-
perto de 32 milhões de brasileiros passam fome. tema de saúde de todos os brasileiros?

Com a aprovação da nova Constituição Federal, Devemos lembrar que a situação de desempre-
em 1988, foi incluída pela prirneira vez uma seção so- go, de juros elevados e de pouco investimento vivida
bre saúde. A Constítuição brasileira passou a ser, en- por nosso País há alguns anos gerou o estrangula-
tão, considerada uma das mais avançadas do mundo

mento da classe média, aJalência do serviço público
no que diz respeito ã saúde. Mas atualmente, na práti- de saúde e, automaticamente, a migração da classe
ca, sãocomuns as notícias ruins sobre o Sistema Úni- média dos consultórios privados para os hospitais pú-
co de Saúde. Os meios de comunicação frequente- blicos, que até então supriam minimamente a assis-
mente veiculam notícias decepcionantes sobre a ine-

tência aos pobres e indigentes. Ocorre que o SUS
ficiência. do sistema, grandes filas, corredores lota- não foi criado para servir .parte da sociedade, mas
dos, hospitais sucateados, profissionais mal remune-
rados. para ser o sistema de saúde de todos os brasileiros,

de forma eficaz e democrática.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria

de lembrar algumas características principais do Enfrentar as questões de saúde exige das auto-
SUS: ridades responsáveis planejamentos e decisões raci-

atender a todos, de acordo com suas necessi- onais que tenham a maior eficácia possível no que se
dades, independentemente de pagamento ou não ã refere a prevenção e assistência.
Previdência Social e sem cobrar nada pelo atendi- O Governo do Presidente Lula estabeleceu
mento. como prioridade a questão Social. E, nesse contexto,

atuar de maneira integral, ou seja, não ver a a fome e a saúde devem ser atacadas com vontade
pessoa como um amontoado de partes, mas como política, sabedoria, equilíbrio, atitude e energia.
um todo que faz parte de uma sociedade, o que signi- Quem dirá. se este Governo e nós legisladores
fica que as ações de saúde devem estar voltadas, ao eleitos conseguiremos melhorar este sistema de saú-
mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, de são os hornens, mulheres e crianças que, indigna-
para a prevenção e para o tratamento, e respeitar a dos, enfrentam as filas dos postos de saúde, dos hos-
dignida.de humana. pitais e dos ambulatórios áprocura de um direito: ser

ser eficaz e eficiente, ou seja, produzir resulta- atendido com qualidade.
dos positivos quando aS pessoas o procuram ou E, por mais que a melhoria da saúde no País
quando um problema se apresenta na comunidade; seja questão complexa e represente grande desafio
para ta.nto, precisa ter qualidade. Mas isso não basta: para o Governo e a sociedade, o fato é que cada um
é necessário que utilize as técnicas mais adequadas, de nós só consegue dar a devida magnitude ao pro-
de acordo com a realida.de local e a disponibilidade de blema e colaborar para solucioná-lo no momento em
recursos,elíminando o desperdício e fazendo com que se aflige com alguma doença ou isso ocorre com
que os recursos públicos sejam aplicados da melhor uma pessoa querida, no momento em que necessita
maneira possível. Isso implica necessidade não só de de atendimento rápido, seguro, competente e barato,
equipamentos adequados e de pessoal qualificado e de CUidados para a cura da enfermidade ou mesmo
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para a salvação de uma vida. E se estivermos desem- necessidades que nos levaram à apresentação da
pregados ou com escassos recursos, aí sim é que proposta e à sua posterior aprovação, mas, sim, da
comprovamos a eficácia ou a ineficiência do sistema possibilidade que temos de corrigir erro que nela exis-
de saúde em geral, do qual depende o atendimento a te: a cobrança dos inativos.
nossa saúde e de nossa família. Sr. Presidente, essa taxação vai contra a nature-

Não sabemos como será o dia de amanhã. Por za da aposentadoria. A pessoa contribui durante al-
isso, peço à Casa que analisem hoje essa situação e gum tempo para ter, no final, o benefício. Portanto, te-
tome providências para amenizar os problemas da remos de corrigir essa injustiça, para que não vigore o
saúde pública do País. O Ministério da Saúde precisa seguinte dito popular: "a pessoa tem que pagar a vida
buscar instrumentos para tornar mais humano o aten- inteira e mais 6 meses".
dimento médico no Brasil e reverter a caótica situação Muito obrigado, Sr. Presidente.
dos hospitais públicos. O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do

Que Deus abençoe esta Casa! orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB-DF. Sem re- João Pessoa completou ontem mais 1 ano de eman-

visão do orador.) - Sr. Presidente, ontem externei mi- cipação político-administrativa. Aquela Capital tem
nha preocupação com a votação da reforma da Previ- sido referência na luta pela preservação do meio am-
dência, realizada na calada da noite. Todos sabíamos biente, considerado fundamental pelo seu povo.
que grande caravana de manifestantes vinha para Sr. Presidente, em segundo lugar, lamento a de-
Brasília. Meu receio era de que, quando chegasse, di- cisão do Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, que,
ante do resultado já concretizado partisse para o que- hoje à tarde, condenou Frei Anastácio, Deputado
bra-quebra. Estadual do Partido dos Trabalhadores, a 4 anos e 4

O que aconteceu? Por omissão, como não sur- meses de reclusão. Manifesto minha solidariedade ao
giu outro problema tivemos uma guerra, embora al- companheiro por sua luta a favor da reforma agrária,
guns considerem a ação democrática e pacífica. Vi contra as milícias privadas, a sonegação, a adultera-
atos de vandalismo, vi pessoas insatisfeitas avança- ção de combustíveis e o crime organizado. Vá em
rem contra o Congresso Nacional, desrespeitando os frente, Frei Anastácio, pois bem aventurados os que
Poderes constituídos. são presos, condenados, injuriados e caluniados pela

Naquele momento, mesmo que estivéssemos Justiça. A decisão não significa que cometeu crime al-
votando projeto contrário aos interesses de cada tra- gum. V.Exa. está defendendo a reforma agrária.
balhador, não poderiam ser permitidas invasões a Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para,
esta Casa e baderna, como aconteceu. Se a Polícia desta tribuna, apelar ao Ministério da Integração Na-
Militar tivesse sido mantida por perto para impedir tais cional no sentido de que confirme o estado de calami-
ações, certamente não teríamos visto o Parlamento, dade pública do Município de Teixeira, na Paraíba, de-
mais uma vez, nas páginas dos jornais e nos noticiári- cretado pelo Prefeito Elenildo Queiroz e homologado
os da noite. pelo Governo do Estado devido à insuficiência de

A ação da Polícia sempre existiu e vai existir. chuvas para garantir o abastecimento de água. O Mi-
Não é porque alguns policiais desgarrados agridem nistro Ciro Gomes precisa corroborar a decisão para
cidadãos que vamos nos omitir e permitir que esta que o povo daquela cidade não morra de sede.
instituição nacional seja desrespeitada. Na hora de Era o que tinha a dizer.
votar, realmente precisamos da Polícia para nos ga- A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB-SP. Sem revi-
rantir proteção. Esta Casa precisa ser respeitada. É são da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parlamen-
por essa razão que os integrantes do MST têm invadi- tares, venho à tribuna novamente solidarizar-me com
do quando e como querem órgãos públicos e proprie- os servidores públicos que, em caravana, chegam
dades alheias. Agora prometem tirar os fazendeiros desde ontem à Capital Federal para se manifestar de
das suas propriedades a tapa. forma ordeira e pacífica sobre assunto que lhes diz

Era o que tinha a dizer. respeito diretamente.
O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Sem A representação das entidades participantes do

revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem esta Casa movimento, em nota lida na Casa, declara não ser
aprovou a reforma da Previdência, com o voto deste responsável pelos excessos ocorridos nesta tarde.
Parlamentar, que seguiu a orientação do Partido do Não podemos deixar de reconhecer que a preci-
Movimento Democrático Brasileiro. Não vou falar das pitação na discussão desta matéria, o açodamento
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com que foi encaminhada explica grande parte do Era isso, Sr. Presidente. (Palmas.)
descontentamento e da frustração de aliados históri- O SR. ROBSON TUMA -Sr. Presidente, peço a
cos das forças políticas que hoje governam o País, palavra pela ordem.
gente que lutou pela construção da democracia e O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
pelo direito à organização e à liberdade de expressão. V.Exa. a palavra.
Lamentavelmente, esses servidores hoje se vêem O SR. ROBSON TUMA· (PFL-SP. Pela ordem.
proibidos de usufruir de direitos que ajudaram a con- Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, ontem fica-
quistar. mos neste plenário até a madrugada, por volta das

Sr. Presidente, a proposta de reforma da Previ- 2h. Hoje a sessão teve início, como sempre e regi-
dência certamente seria outra se não tivessem proibi- mentalmente, às 14h. Ela estava em curso quando
do·a participação dos servidores públicos organiza- V.Exa. suspendeu os trabalhos, numa tentativa, junto
dos nos debates. Seria outra e não a que objetiva sim- com os Líderes e o Relator, de conseguir acordo para
plesmente o ajuste fiscal da Previdência Social, base- continuar a votação da reforma da Previdência ainda
ada num diagnóstico que sequer conseguiu esclare- no dia de hoje.
cer se existe ou não o déficit. Pior: a proposta do Go- Há sobre a mesa 13 destaques e 5 emendas
vemo não apresenta solução para problemas estrutu- aglutinativas. Em tese, considerados os encaminha-
rais não só da Previdência, mas também da Seguri- mentos, as orientações dos Srs. Líderes e a votação
dade Social. em si, cada uma das votações levaria não menos do

Sr. Presidente, na madrugada passada saí mui- que umahora, ou seja, o processo de votação duraria
to triste desta Casa. Primeiro porque não pude votar mais de 18 horas.
com a minha bancada, que, por ser da base do Go- Sr. Presidente, em respeito à população que nos
vemo, teve de apoiar proposta absolutamente precá- assiste e aos Parlamentares que aguardaram em ple-
ria e insuficiente para dar conta de todos os proble- nário o fitrtda reunião, solicito a V.Exa. ou ao Relator
mas que pretende resolver; segundo porque percebi que nos informem se houve acordo e em que termos
que muitos daqueles que votaram a favor da proposta ele se deU. Precisamos saber o que se discutiu.
ficaram frustrados. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

Votaram com o Governo, Sr. Presidente, mas ti- putado Robson Tuma, acato o pedido de V.Exa. O Re-
nhama esperança de apreciar e votar hoje - parece lator dialoga agora com o Líder do PFL. Solicito a
queis$o não vai acontecer - destaques e emendas V.Exa. e ao Plenário que aguardem mais 2 minutos
aglutinativas que corrigem as distorções e imperfei- para conhecero conteúdo do eventual acordo em tor"
ções 90 texto aprovado,. a exemplo da que retira a no desta votação.
contribuição de inativos ou da que tenta corrigir a re- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
gra de transição e outros pontos. Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio.

Sr, Presidente, lamento que tenhamos perdido a O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
oportunidade de fazer a verdadeira reforma previden- orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ciária,sernimprovisação e precipitação, mas com a quando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe a
participação dos mais diretamente interessados nela, esta Casa as propostas de emenda constitucional
os qU~ serão atingidos por seus efeitos negativos. que contêm as reformas previdenciária e tributária,

Sr. Presidente, deixo registrada minha frustra- afirmou em seu pronunciamento que cabia ao Con-
ção e minha tristezaetrt relação à votação de ontem. gresso Nacional, apartir daquele momento, construir
Ao mesmotelnpo, manifesto rninha solidariedade aos um texto que fosse produto da reflexão e da vontade
servidorespublicos, grandes responsáveis pela ma- da maioria dos Srs. Parlamentares.
nutençãodos serviços públicos deste País, apesar do As várias manchetes de jornais que afirmam que
desprestígio e da desvalorização com que têm sido o Governo recuou mais uma vez não refletem a verda-
tratados. de. Não félzem bem ao Governo, nem ao Parlamento,

Vamos votar os destaques e as emendas agluti- nem à democracia. Esta Casa não é homologatória da
nativas para - quem sabe? - melhorar a proposta. vontade do Governo. Aqui pensarnos. Nossos Líderes
Mas se não conseguirmos isso, vamos apelar para o apresentaram a proposta possível para a realidade da
segundo turno da votação ou para o Senado. Talvez correlação de forças aqui representadas.
corn maiorpressão da sociedade consigamos corrigir É preciso dar à população a informação correta.
o crime que se comete contra o País. Muitos brasileiros nos assistem pela TV Câmara. O
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texto que ontem votamos garante benefício integral Se as autoridades competentes, por sua vez,
para aqueles que já estão aposentados. As muitas buscaram o socorro policial além dos limites que nos
acusações de que estávamos reduzindo o benefício cercam é porque perceberam como os ânimos pode-
dos velhinhos fizeram com que recebêssemos inúme- riam evoluir, sendo necessário pois que os manifes-
ros telefonemas de pessoas preocupadas com notí- tantes fossem contidos por forças além das normal-
cia que não corresponde à verdade. mente disponíveis. Pensar de forma diferente levaria

Buscamos construir consenso para votar de a convocar, no lugar da tropa de choque da PM, os es-
acordo com aquilo que o Brasil espera de todos nós. coteiros e as bandeirantes para reforço à segurança
Esta não pode ser a Casa da emolação, um lugar da Casa.
onde as matérias nunca são votadas. Esta Casa pre- Entendemos, Sr. Presidente, que a presença
cisa refletir e, acima de tudo, votar. dos policiais se deu em obediência ao regimental-

Em relação aos atropelos, é preciso frisar que o mente prescrito, na medida em que, postos à inteira e
Relator, Deputado José Pimentel, participou, entre exclusiva disposição da Mesa, sob a direção suprema
audiências públicas, debates e reuniões, de mais de do seu Presidente, passaram a ser membros da se-
340 atividades para criar o seu parecer, que reflete gurança.
em muito o que as centrais sindicais apresentaram, Portanto, Sras. e Srs. Deputados, até esse ponto
que reflete muito as sugestões que os Deputados todos cumpriam, com perfeição, o papel que a cada

um cabia.apresentaram, que incorpora muitos pontos que a
própria bancada do meu partido sugeriu. Se abusos houve no exercício do direito ou no

Portanto, parabenizo o Relator, Deputado José cumprimento do dever, há de se apurar. E que seja ri-
Pimentel, e esta Casa. Não há retrocesso, cessão ou gorosa essa apuração. Ninguém pode ser acusado e
passo atrás. O que existe é o reflexo da realidade da levado ao banco dos réus sem que saiba exatamente
correlação das forças políticas representadas na o que se passou.
Casa. Com toda a certeza, os policiais militares que

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pro- protagonizaram as cenas deprimentes, provavelmen-
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e te até simpáticos à causa dos manifestantes que aqui

vieram, no cumprimento do seu dever, não foram re
Srs. Deputados, acontecimentos recentes feriram

cebidos com afagos e flores. E não podemos esque
profundamente o caráter sacro deste pedaço de chão
do Planalto Central. São inadmissíveis as cenas de vi- cer que, em situações como essa, são eles emprega

dos por mandato do Estado, detentor que é do mono-
olência que se passaram entre as paredes desta pólio para o uso legal da violência como último recur-
Casa. so para o restabelecimento da lei e da ordem. Resta

Rebuscando a nossa história, percebe-se que, saber se a ação dos mesmos, de fato, exorbitou dos li-
nas raras vezes em que esta Casa se viu violentada, mites do que seria razoavelmente admissível, para,
sua honra permaneceu intacta e seus integrantes se então, apurar responsabilidades.
mantiveram dignos, renascida nos braços do povo Por outro lado, Sr. Presidente, os manifestantes,
que ela representa. na busca de exercer o direito inalienável de se faze-

Para afastar a mancha que, nos últimos dias, se rem ouvidos, tinham razões de sobra para não verem
abateu sobre a Câmara dos Deputados, apurações, com simpatia um dispositivo de segurança que limita-
que parecem não seguir adiante, se fazem necessári- va ou até impedia sua ação. Por isso, há se encarar
as. Mesmo não dispondo ainda, justamente pelo esta- com naturalidade que não só protestassem pelos
do de indiferença em que se encontram as investiga- seus anseios originais, como também contra o que se
ções, dos elementos necessários para imputar res- constituía em sério embaraço para o exercício de
ponsabilidades, não podemos deixar que passem em suas liberdades constitucionais. Resta saber se eles
brancas nuvens, como parecem pretender alguns, os radicalizaram, extrapolando os limites do que seria le-
atos de barbárie protagonizados pela Polícia Militar e galmente permitido, para, então, também apurar res-
por manifestantes ponsabilidades.

É evidente que, se a Polícia Militar aqui se en- Há de se avaliar, igualmente, a responsabilida-
contrava, é porque foi chamada a cumprir o seu dever de daqueles que estiveram na cadeia de decisão do
de garantir a lei e a ordem e, até, possivelmente, o pa- emprego da tropa da Polícia Militar. Cabe saber se,
trimônio e a integridade física dos cidadãos que aqui ainda que sob o manto do nosso Regimento Interno,
labutam e transitam. agiram com a necessária sapiência que o momento
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exigia, determinando o momento exato e a melhor for
ma de atuação dos policiais vindos em reforço à segu
rança orgânica. Aqui não basta alegar que a atuação
policial se fez à luz da lei e das normas regimentais,
mas se houve o discernimento, a habilidade, a com
petência, a cautela que o momento pedia.

É evidente que não sepode deixar reproduzir no
Parlamento, em nome da democracia, invasões, ocu
pações, agressões, vandalismos e outros atos de vio
lência que se vêm tornando lugar-comum, quando se
trata de propriedades públicas e privadas, e até mes
mo de pessoas, por parte daqueles que se mostram
insatisfeitos ou descrentes com a ordem social vigen
te. Seria uma demonstração de fraqueza e covardia. E
nesta Casa, Sras. e Srs. Deputados, não há lugar para
poltrões!·Não podemosficar reféns daqueles que pre
tendem ignorar as regras do convívio democrático.

Contudo, também não se pode deixar que a
imagem da Câmara fique desgastada pela manipula
ção que se pretendeu fazer a partir do episódio em
questão. Por isso, aguardar sem apurar é também
uma demonstração, mas, agora, de impotência e in
competência.

Portanto, diante de fato tão grave, que em muito
desabona e fere o Parlamento brasileiro, não cabe
outra medida que não a daaplicação dos dispositivos
regimentais que mandam instaurar os competentes
instrumentos apuratórios. Não fazê-lo significa omis
são, significa incentivo para que outras ocorrências
semelhantes venham a ter lugar em futuro próximo.

Não apurar, com o maior rigor possível, é dar es
paço para os que distorcem ou replicam os fatos sob
a ótica da má-fé ou da ignorância. Os de má~fé, a
quem pretendem atingir? E os ignorantes? Estes que
se calem diante da própria incompetência!

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
para limpara imagem desta Casa,.tão enxovalhada,
para que ela continue a ser o templo sacrossanto da
democracia brasileira, que os responsáveis brotem
dos subterrâneos em que se encontram, de modo que
fatos assim não mais se repitam neste Parlamento.

Sr. Presidente, solicito que o meu pronuncia
mento conste dos Anais da Casa e seja divulgado
pelo programa A Voz do Brasil.

O SR. LUIZ BITIENCOURT (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurSo.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna da Câmara dos
Deputados registrar, com muito alegria e satisfação, a
premiação do. consagrado intelectual goiano, Gilberto
Mendonça Têles, que acaba de vencer o Troféu Juca
Pato - edição 2003.

O Prêmio foi instituído pela União Brasileira de
Escritores (UBE), e as indicações dos nomes que a
ele concorrem são feitas pelos membros da UBE me
diante o apoio de pelo menos 30 escritores filiados à
instituição. Ao final, escritores de todo o País partici
pam da eleição, cujo vencedor também recebe o título
de "Intelectual doAno".

O lançamento de Gilberto Mendonça ao "Juca
Patd' foi feito por intelectuais de São Paulo e causou
surpresa inclusive ao próprio escritor, que é de Goiás
e mora atualmente no Rio de Janeiro. Modesto e
avesso a badalações, ele é autor do mais completo
estudo sobre a obra do poeta Carlos Drummond de
Andrade, de quem foi grande amigo.

Poeta, crítico literário, autor de obras de reco
nhecida Importância na literatura brasileira, Gilberto
Mendonça Teles é Professor do Departamento de Le
tras da PUC do Rio de Janeiro.. Nasceu no Município
goiano de Bela Vista e publicou 40 livros ao longo de
45 anos de carreiracomo escritor. O último livro, intitu
lado "Contramargem - Estudos de Literatura", foi edi
tado em 2002 pela PUC-RIO e Edições Loyola.

Gilberto Mendonça Teles. havia sido laureado
anteriormente com 3 grandes prêmios da Academia
Brasileirade Letras.. Por sua obrapoética, ganhou o
Prêmio Olavo Bilac;pelo trabalhos publicados na área
da crítica literária, recebeu o Prêmio Sílvio Romero; e,
pelo conjunto da obra, foi agraciado com o Prêmio
Machado de Assis.

O Prêmio Juca Pato é; sem dúvida alguma, o
mais importante da literatura brasileira. A premiação
foi criada em 1962 pela União Brasileira de Escritores
em homenagem ao caricaturista, ilustrador e jornalis
ta Benedito Carneiro Bastos Barreto, conhecido pelo
pseudônimo Belmonte, que criou o personagem Juca
Pato. Caracterizado pelaironta .. e pela sátira, Juca
Pato foi ilustração permanente no jornal Folha de S.
Paulo entre 1920ê 1940.

Ao longo de·mais de 41 anos, o Prêmio Juca
Pato foi dedicado às mais brilhantes estrelas da cons
telação intelectual brasileira, como Jorge Amado
(1976), Câmara Cascudo (1977), Sergio Buarque de
Holanda (1979), Lêdo Ivo (1990), Paulo Bonfim
(1991), Octavio lanni {2000}, dentre outros. O ex-pre
sidente Juscelino Kubitscheck,. que também foi escri
tor, foi agraciado em 1975, numa edição que mais
soou como protestopôlftico contra o então regime au
toritário vigente no Brasil

Gilberto Mendonça Teles é o segundo escritor
de Goiás contemplado com o Prêmio Juca Pato. Em
1983, a escritora Cora·Coralina, a inesquecível "Ani
nha" da velha casa da ponte, que hoje tem lugar ga-
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rantido entre os principais nomes da poesia contem
porânea brasileira, também mereceu a homenagem
da União Brasileira de Escritores.

Ao formular as minhas felicitações ao notável
escritor e admirável intelectual goiano Gilberto Men
donça Teles, cuja obra é referência no panorama cul
tural do País, arrisco-me a vislumbrar para breve a
sua candidatura vitoriosa à Academia Brasileira de
Letras, em cujos quadros já figurou outro ilustre goia
no, o grande Bernardo Élis, autor do belíssimo roman
ce "O Tronco': inquestionavelmente uma das mais ge
nuínas e marcantes obras da literatura brasileira.

Congratulo-me, portanto, com Gilberto Mendon
ça Teles, que vive hoje um momento de glória e reco
nhecimento pelo seu extraordinário trabalho literário.

A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, infelizmente, por fatores culturais, a nos
sa sociedade enxerga as pessoas de terceira idade
como queixosas ou causadoras do déficit previden
ciário e nos deixa cegos à sabedoria e conselhos ad
vindos daqueles que após anos de luta e experiências
construindo um país, chegaram à terceira idade.

As campanhas da mídia e os problemas que
ocorrem em instituições como a FEBEM forçam-nos a
olhar com mais atenção para a problemática infan
to-juvenil. No entanto, são muitos e pouco divulgados
os casos em que os idosos são submetidos a
maus-tratos muitas vezes muito piores do que os co
metidos contra as crianças.

Recentemente assistimos a imagens, retrata
das pela insensível lente de uma filmadora, de agres
sões perpetradas por uma secretária do lar contra
uma senhora idosa que acabou vindo a falecer.

Hoje, em função do Estatuto da Criança e do
Adolescente, basta imaginar que uma criança está
sofrendo maus-tratos por parte da própria família, que
várias autoridades, instituições e meios de comunica
ção movimentam-se em função do ocorrido. Tal rea
ção - muito digna, ressalte-se - não ocorre, entretan
to, com os idosos que, muitas vezes, convivem com a
exploração de suas pequenas aposentadorias ou
pensões por parte dos próprios familiares, ou mesmo
quando, não possuidores de recursos, são abandona
dos em hospitais, abrigos e albergues. Isso sem falar
no descaso generalizado no atendimento aos idosos
marcado por destrato, desprezo e intolerância que
são praticados por parte de pessoas que amanhã po
derão estar na mesma situação.

Vale lembrar como alerta aos senhores empre
gadores a decisão do Tribunal Superior do Trabalho,

tomada em junho deste ano, condenando o SESI
(Serviço Social da Indústria), no Estado do Rio de Ja
neiro, por causar prejuízo moral a uma funcionária de
75 anos de idade que sofreu rebaixamento funcional
após ter exercido, durante 20 anos, as funções de ge
rente responsável pelos centros de atendimento da
quele órgão, onde começou a trabalhar em 1947. Se
gundo aquele tribunal, ela sofreu prejuízo moral ao
passar pela humilhação de "ser posta de lado, como
um objeto que não serve maiEl', e, em seguida, demiti
da por justa causa, depois de tantos anos dedicados
àquela entidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, bom
que estejamos discutindo o Estatuto do Idoso justa
mente no momento em que também apreciamos a
Proposta de Reforma Previdenciária. Afinal, uma das
conseqüências da PEC n° 40 é justamente a violação,
quando da aposentadoria, do direito adquirido e prin
cipalmente do ato jurídico perfeito, princípios consa
grados na Constituição Federal.

Somos sabedores da importância que o idoso
aposentado exerce nos pequenos Municípios do
País, notadamente nas Regiões Norte e Nordeste.
Segundo a Associação Nacional dos Fiscais de Con
tribuições Previdenciárias, foi constatado que em
57,2% dos Municípios com até 5.000 habitantes, no
Norte e Nordeste, os benefícios concedidos pela Pre
vidência Social representam 20,3% dos rendimentos
de uma família, constituindo pois a principal fonte de
renda desses Municípios.

Por isso, seja qual for o percentual a ser definido
para a taxação dos inativos e pensionistas, este atin
girá diretamente esses Municípios, muitos deles já
sofrendo com a redução do FPM.

Sr. Presidente, há mais de 10 anos o Estatuto da
Criança e do Adolescente tem sido um importante
instrumento no combate aos abusos contra a criança
e o adolescente. Falta agora darmos vida ao Estatuto
do Idoso e zelar para que ele seja realmente cumpri
do. E, ainda assim, mesmo com esse avanço, vamos
perceber com o passar do tempo que haverá ainda
muito por fazer em favor dos idosos.

Sras. e Srs. Parlamentares, vamos levar esse
Estatuto para as salas de aula, local onde formamos a
nossa infância e juventude - o idoso do amanhã 
para que essas pessoas que ajudaram a construir o
hoje não mais sejam vistas como objetos que já não
tem qualquer papel social a desempenhar; afinal, da
dos do estudo "Como Vive o Idoso Brasileiro': elabo
rado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPEA, revelam que os idosos no Brasil estão cada vez
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Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 6

mais aptos e propensos a exercer uma atividade que Paulo Rocha PT
lhes ocupe pelo menos 40 horas semanais. Raimundo Santos

Vamos desenvolver uma cultura que perceba os Wladimir Costa
idosos como sábios e conselheiros. Como afirma Fer- Zé Geraldo PT
nando Coruja, um dos autores do Estatuto: "valores Zé Lima PP
milenares, culturais, éticos, que nâo precisam estar Zenaldo Coutinho
em nenhuma lei para serem seguidos". Zequinha Marinho

Finalizamos, homenageando o trabalho desen- Total de Pará: 13
volvido por entidades voltadas para o atendimento
aos idosos, a exemplo do "Lar de Betânia", que funci-
ona em quase todas as grandes cidades do País, e
lembrando que o Senhor Deus espeta de nós que fa
çamosjustiça: "aprendei a fazer o bem; buscai a justi
ça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, de
fendei él causa da viúva"(lsaías 1:17) e "não desam
paremos nossos idosos" (1 o Timóteo 5:1).

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

Chamo a atenção dos Srs. Líderes.
Vâmos entrat na Ordem do Dia.

PLPUPSL
PMOB

PSDB
PTB

AMAZONAS

RONDÔNIA

TOCANTINS

PSOB
PTB

MARANHÃO

PFL
PFL
PFL

Anselmo PT
Confúcio Moura PMOB
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondoônia: 4

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMOB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 8

Eduardo Gomes
Homero Barreto
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMOB
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantins: 6

César Bandeira
Clóvis Fecury
Costa Ferreira

AMAPÁ

PT
PLPUPSL
PDT
PP
PTB
PSB
PP

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PLPUPSL
Or. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PLPUPSL
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 5

Antonio Nogueira
Coronel Alves
Davi Alcolumbre
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Janete Capiberibe
Valdenor Guedes
Total de Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSOB
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Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 16

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPL/PSL
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
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: 17

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 9

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
.Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPLlPSL
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PLPLlPSL
Wellington Roberto PLPLlPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
Luiz Piauhylino PSDB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Paulo Rubem Santiago PT

Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB

Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PLPUPSL
João Lyra PTB
Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 7
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PFL

PDT
PT
PT

29

PLPUPSL
PTB

PP

PT
PT

PSDB
PT

PFL

Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins
João Magalhães
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPLlPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
MarceJlo Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Patrus Ananias
Paulo Delgado
Rafael Guerra
Reginaldo Lopes
Roberto Brant
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 45

PFL

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPLlPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Araújo PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Severiano Alves
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro
Total de Bahia:

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPLlPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 6

EspíRITO SANTOMINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PLPLlPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT

Feu Rosa PP
lriny Lopes PT
José Carlos Elias
Manato PDT
Marcelino Fraga
Neucimar Fraga

PTB

PMDB
PLPUPSL

llIT1
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SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA

Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPLlPSL
Milton Monti PLPLlPSL
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
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

PT

PFL
PMDB

PT

PSB

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PLPLlPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PLPLlPSL
Carlos Santana PT
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPLlPSL
Jorge Bittar PT
Josias Quintal
Julio Lopes PP
Laura Carneiro
Leonardo Picciani
Lindberg Farias
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
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 38
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GOIÁS

PSOB

MATO GROSSO

PT
PFL

Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSOB
Total de São Paulo: 53

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTS
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL

PSOB

POT

Nelson Trad PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSOB
André Zacharow POT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Or. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Max Rosenmann PMOB
MoacirMicheletto PMOB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMOB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMOB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMOB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMOB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares

PSOB

Carlos Abicálil
Celcita Pinheiro
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSOB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 7

Carlos Alberto Leréia
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PSOB
Leandro Vilela PMOB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMOB
Professora Raquel Teixeira
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 14

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
José Rajão PSOB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 8
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PSB
PMDB
PMDB

Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro 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
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT

Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul 26

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 408
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
W 40-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação de votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 40-A, de 2003, que modifica os arts.
37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Constitui
ção Federal, o art. 8° da Emenda Constituci
onal nO 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,
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, apensa
das, 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,
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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
Gervásio Silva, Veda Crusius, Alceu Colla
res, Murilo Zauith, Pauderney Avelino, Onyx
Lorenzoni, José Roberto Arruda, Enéas
Carneiro e João Campos (Relator: Sr. José
Pimentel).

Tendo apensadas as PECs nas 37/99,
179-A/99, 198/00, 288/00, 323/01, 507/02,
550/02.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Peço atenção aos Srs. Líderes.

Há sobre a mesa requerimento no seguinte teor:
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a inver

são da pauta para apreciação, inicialmente, das
Emendas Aglutinativas na 1, de autoria do Líder do
PFL, Deputado José Carlos Aleluia; na 2, do Deputa
do Bispo Rodrigues e outros; na 3, do Deputado José
Carlos Aleluia; n° 5, do Deputado Walter Feldman e
Deputada Veda Grusius; e na 6, do Deputado Jutahy
Junior, apresentadas à PEC na 40, de 2003, seguin
do-se após a apreciação dos destaques de bancada.

Sala das Sessões, em 6 de agosto de 2003.
Assina: Aldo Rebelo, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ou

seja, é um requerimento de inversão de pauta. Primei
ro são votadas as emendas aglutinativas; posterior
mente, os destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esclareço que a Emenda Aglutinativa na 2 está preju
dicada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar contra o requerimento, tem a palavra a Sra.
Deputada Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB-SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, sou contra a aprovação desse requerimento de
inversão de pauta por entender que é muito mais pro
vável a aprovação dos destaques. Quem apresentou
destaques terá possibilidade, com um quorum dife
rente daquele necessário à aprovação de emendas
aglutinativas,.de conseguir aprová-los e, dessa forma,
aperfeiçoar a proposta.

Como disse ainda há pouco, muitos colegas
Parlamentares votaram na emenda global aglutinati
va imaginando que poderiam aperfeiçoá-Ia e, assim,
garantir alguns aspectos por eles defendidos, o que
não aconteceu quando da discussão e votação da
matéria. É o caso da retirada da contribuição dos ina
tivos, que consta de um DVS desses, e da modifica
ção da regra de transição para aqueles servidlores
que estão em via de completar o tempo de aposenta
doria. Outros destaques, se aprovados, também me
lhorariam a emenda aglutiríativa aprovada na madru
gada de hoje.

Já as emendas aglutinativas requerem quorum
para sua aprovação de 308 votos a favor, o que é qua
se impossível porque quem faz essas emendas está
exatamente na minoria que compõe o quorum na noi
te de hoje. Como conseguir 308 votos, se sabemos
que o Governo, até por não ter havido acordo, não vai
se empenhar em garanti-los para aprovação dessas
ernendas aglutinativas?

Portanto, entendo que devemos respeitar a or
dem da pauta, que é a discussão e a votação dos des
taques, nos termos em que foram apresentados, e,
por últimô,discutir evotar as emendas aglutinativas. É
um modo de não frustrar a expectativa daqueles que,
atendendo a um apelo de sua Liderança, aceitaram
votar a favor da emenda aglutinatíva, na expectativa
de votar e aprovar DVS que corrigissem as distor
ções, ou seja, a perda de qualidade e as desvanta
gens que esta prôposta aprovada hoje: de madrugada
representa para os trabalhadores públicos e da inicia
tiva privada deste País.

Nãô é verdade, Sr. Presidente, que apenas os
servidores públicos serão atingidos pela reforma pre
videnciária. Também os trabalhadores da iniciativa
privada terão direitos e conquistas comprometidos
com a reforma que agora o Governo faz aprovar nesta
Casa.

Portanto, sou contrária à inversão de pauta por
entender que há expectativa até de direito, se é que
posso usar esses termos, daqueles que, entendendo
ser possível votar os DVS, aceitaram votar favoravel
mente à emenda global aglutinativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, primeiro, peço licença à De
putada Luiza Erundina para discordar de S.Exa. É im-
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portante, do ponto de vista do ordenamento da pauta,
que comecemos a votar as emendas aglutinativas e,
depois, os destaques de bancada. É a orientação do
conjunto dos partidos da base aliada. Há também um
acordo da base aliada para que procedamos dessa
forma.

Portanto, solicito à base aliada que aprove o re
querimento para garantir esse ordenamento de vota
ção.

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

votação o requerimento.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra para encaminhar pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

tem encaminhamento, nobre Deputado. Agora é ori
entação de bancada.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim".

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota
"não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim".

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT acha que é
importante a inversão e, portanto, vota "sim".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
acha que esse método de votação ajuda a construir o
entendimento, e foi o que propiciou a aprovação da
reforma ontem.

Por isso, o PSB vota "sim".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
vota pela inversão de pauta.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB vota favoravelmente ao requerimento.

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

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota favoravelmente à inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fa
vorável? Vota "sim"?

A SRA. ROSE DE FREITAS -Sr. Presidente, fa
vorável.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim" ao requerimento.

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

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, o PFL entende que tem de ser
mantida a ordem.

Nossa argumentação repousa sobre a tese le
vantada e defendida pela Deputada Luiza Erundina.
Votamos ontem uma PEC que diz respeito a milhares
de aposentados e funcionários públicos. Não pode
mos nos desviar do eixo principal.

Pedimos seja mantida a ordem, e os destaques
sejam votados primeiro, porque com eles é que va
mos corrigir várias injustiças ontem aprovadas.

O PFL encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT entende que
a inversão é importante, porque permitirá o entendi
mento e, com isso, a melhoria da proposta. Por isso o
PT vota "sim", pela inversão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Governo, Deputado Beto Albuquerque?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo vota "sim" por apostar que, no processo de
debate das emendas aglutinativas, ao contrário do
que há pouco afirmou o Deputado Ronaldo Caiado,
poderemos obter por acordo alguns avanços impor
tantes na votação.

Por isso votamos "sim". Começaremos a vota
ção e daremos curso ao entendimento que desde on
tem buscamos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de inversão de pauta.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARADOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 37067

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,

peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. RONALDO CAIADO - 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. 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
está em obstrução.

O SR. EuNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim" e convida a sua bancada para vir ao
plenário. Estamos em processo de votação nominal.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria que
constasse do painel a orientação pelo voto "sim" da
Liderança do PV.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados e Sras.
Deputadas que venham ao plenário pois estamos em
processo de votação.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. jáorientou a bancada.

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

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

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB está em obstrução.

O SR. PÀULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do Partido dos Trabalhadores convoca todos os De-

putados para comparecerem ao plenário e votar
"sim".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL está em obstrução.

O SR. RONALOO 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, esta
mos numprocesso de votação. Peço a V.Exa. 1 minu
to para orientar a bancada.

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

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

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, venho hoje a esta tribuna regis
trar meu contentamento com a sensibilidade demons
trada por esta Casa no caso da pensão dos policiais e
bombeiros militares do País. Nossa bancada e vários
Parlamentares desta Casa fizeram gestões, por inter
médio dos partidos, com o Relator, Deputado José Pi
mentel, aqui presente.

Louvo desta tribuna essa legião de homens e
mulheres que diuturnamente oferecem sua vida em
defesa da sociedade e que somam mais de 750 mil
policiais e bombeiçps militares na ativa. Se levarmos
em conta o universo de nossos familiares, chegamos
à casa dos 2 milhões de pessoas que estavam aflitas,
ansiosas.

Essa conquista deu-se graças à sensibilidade
dos Deputados Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul,
Laura Carneiro, Onyx Lorenzoni e outros tantos.

Portanto, fica nosso registro para que esta Casa
reconheça de uma vez por todas que nós, policiais e
bombeiros militares, não queremos privilégios; quere
mos tratamento. adequado. Trata-se de categoria de
servidores e servidoras que, como já disse, arriscam
sua vida em defesa da sociedade. O maior exemplo
disso é o fato de que, todas as vezes em que há tu
multo nesta Casa, a primeira providência é chamar a
Polícia Militar para nos auxiliar. Sras. e Srs. Parlamen
tares, isso não deveria ser feito. A PM não é cão de
guarda que fica aprisionado; seu papel é proporcionar
à sociedade brasileira tranqüilidade e a tão buscada
paz social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a 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, o PFL
está em obstrução. Neste momento em que foi atingi
do o quorum, o PFL encaminha a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To
das as votações anteriores automaticamente justifi
carão esta.

O SR. RONALDO CAIADO - O PFL não pôde
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Anuncio o resultado:

VOTARAM:

SIM 247
NÂO 19
ABSTENÇÃO 01
TOTAL 267
É APROVADO O REQUERIMENTO DE INVERSÃO
DE PAUTA.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC N° 40/2003 - REQUERIMENTO

DE INVERSÃO DA PAUTA
Início Votação: 06/08/2003 22:12
Fim Votação: 06/08/200322:16
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 21 :39

Resultado da Votação

PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB·-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV. -Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Jader Barbalho PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Lima PP Sim
Zequínha Marinho PTB Sim
Total Pará: 7

Agosto de 2003

Sim
Não
Abstenção
Total da Votação
Art. 17
Total Quorum
Obstrução
Orientação
PT -Sim
PFL - Obstrução
PMDB-Sim
PSDB - Obstrução
PTB-Sim
PP-Sim
PL/PSL-Sim
PSB-Sim

247
19

1
267
1
268
15

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Francisco Garcia PP Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 5

RONDONIA

Anselmo PT Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia: 5
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ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB Obstrução
Maurício Rabelo PL PLlPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Luciano Leitoa PDT Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Sarney Filho PV Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Obstrução
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Linhares PP Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônídas Cristíno PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 16

lrl

PIAuí

Átila Lira PSDB Obstrução
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Obstrução
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Sim
Nazareno Fonteles PT Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Sim
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
lnaldo Leitão PL PUPSL 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

Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PTB Sim
José Chaves PTB Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 14
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
João Lyra PTB Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
Total Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Colbert Martins PPS Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
Josias Gomes PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 16

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Herculano Anghinetti PP Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL Sim

Leonardo Mattos PV Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Total Minas Gerais: 30

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo : 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jandira Feghalí PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Rodrigo Maia PFL Obstrução
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Obstrução
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 22
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PP Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
oevanir Ribeiro PT Sim
oimas Ramalho PPS Sim
or. Evilásio PSB Sim
or. Hélio por Sim
EdnaMacedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Eliéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL 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
Jovino Cândido PV Obstrução
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antohio Fleury PTB Sim
LuizEduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Oniz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Pêlulo KobÇl.yashi PSOB Sim
Professqr Luízínho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Rdberto Gouveia PT Sim
RÚbihelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
TeIma de Souza PT Sim
VanderlelÍ Assis PRONA Não
ViCente Cascione PTB Sim
Vicentinno PT Sim
Walter Feldman PSOB Obstrução
Total São Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Tótal Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
Enio Tatico PTB Sim
Leandro Vilela PMoB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMoB Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Total Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Bifti PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB Sim
André Zacharow PoT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Ora. Clair PT Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
José Borba PMoB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Selma Schons PT Sim
Total Paraná: 13

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
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Paulo Afonso PMDB Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Abstenção
Darcísio Perondi PMDB Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 17

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem para fazer uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
clamação ou questão de ordem, Deputado?

O SR. EDUARDO PAES - Reclamação.
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, esta
mos numa votação. Tentamos chegar a um acordo.
Todas as Lideranças estiveram na sala da Presidên
cia da Câmara dos Deputados. Se o acordo não foi vi
abilizado, não há motivo para que certos procedimen
tos, que sempre foram adotados por V.Exa. de forma
democrática - aliás, essa é a característica mais forte
de V.Exa. -, de repente mudem. O PSDB e o PFL es
tavam em obstrução, um direito das duas bancadas, e
ao ser atingido o quorum, V.Exa. poderia ter dado
tempo para que os Parlamentares votassem.

Portanto, registro o fato porque não é nosso de
sejo adiar a discussão e a votação da matéria, mas
acima de tudo fazer um debate democrático para que
a sociedade, mesmo na madrugada, saiba o que se
passa nesta Casa.

o SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pela
ordem não vou conceder a palavra porque temos uma
lista grande de inscritos.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

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

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

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. ROBSON TUMA - Questão de ordem
pelo PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minuto, todos vão falar.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
questão de ordem, Deputado Moroni?

O SR. MORONI TORGAN - É questão de or
dem.

O SR. PAULO PIMENTA - Questão de ordem,
Sr. Presidente.

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

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

O SR. DR. PINOTTI (PMDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, votei "não".

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
formulo questão de ordem sobre a norma de prefe
rência de votação:

"Art. 191 ..
XIV - o dispositivo destacado de pro

jeto para votação em separado precederá,
na votação, às emendas, independerá de
parecer e somente integrará o texto se apro
vado".

Sr. Presidente, estamos fazendo exatamente o
contrário, ou seja, os destaques às ernendas terão



O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim".

A SRA. MIRIAM REID (PSB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei
"não".

OSA. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim".

O SR. TAKAYAMA (PSBPR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presi
dente, peço a pa.lavra pela ordem.
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precedência sobre as emendas aglutinativas. Com O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
isso, está prejudicado esse requerimento de prefe- VExa. a palavra.
rência. Não há como dar prioridade a essas emendas O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR.
aglutinativas, Sr. Presidente. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço gostaria de sugerir que valha a próxima votação.
a palavra para contraditar. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Oe-

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem putado JOsé Carlos Martinez, já disse, mas vou repe-
VExa. a palavra. tir para quem não votou agora, que a próxima votação

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. automaticamente justificará esta.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Plenário é PeçO aos Srs. Parlamentares que aguardem um
soberano. A decisão que tomou foi em sentido contrá- minuto, por favor, pois estou analisando a questão de
rio ao encaminhamento do Deputado Caiado. ü Ple- ordem do Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.)
nário decidiu a questão. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, putado Ronaldo Caiado, já há jurisprudência da pró-
peço a palavra pela ordem. pria Casa que não quero nem utilizar.

O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem VExa. teria razão caso alguma emenda agluti-
V Ex ·1· nativa que tomou preferência a partir da votação do. a. a pa avra.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Pela or- Plenário incidisse sobre o mesmo artigo ou sobre a
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na mesma matéria de que trata o destaque de votação
votação anterior, votei "não". em separado. Como são matérias diferentes, não há

O SR. ZÉ GERARDO (PMDB-CE. Pela ordem. problema em ter preferência; não são matérias co
muns às emendas e aos destaques.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, votei "sim",
de acordo com a orientação do PMDB. O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, o

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA Regimento não relata exatamente o que V. Exa. acaba
de dizer; não especifica se esta emenda vai ou não

(PRüNA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - atingir a matéria destacada.
Sr. Presidente, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu-
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela tado Ronaldo Caiado, vou de pronto responder à ques-

ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, votei tão de ordem de VExa.
de acordo com a orientação da bancada do PDl.

OSR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem '~rt. 191 ..
XIV - o dispositivo destacado de proje-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim". to para votação em separado precederá, na
OSR.IVO JOSÉ(PT~MG.Pela ordem. Sem revi- votação, às emendas, independerá de pare-

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, cer e somente integrará o texto se aprovado".
votei "sim". As emendas aglutinativas não incidem sobre

nenhuma parte destacada, que será apreciada opor
tunamente peloPlenário. Quem fez a opção pela pre
ferênciafoi o Plenário, sabendo que as matérias a se
rem apreciadas, de forma preliminar ou anterior aos
destaques, não serão conflitadas em breve.

Além disso, posso sustentar minha decisão pelo
parecer do Deputado Michel Temer, quando na Presi
dência da Casa, sobre questão de ordem semelhante
à de V.Exa., indeferindo-a sob o mesmo argumento
deste Presidente.

Está indeferida a questão de ordem de VExa. e
aprovado o requerimento. (Palmas.)

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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o SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici
to, então, que seja considerado o efeito suspensivo, já
que aquilo que realmente está no inciso XIV do art.
191 do Regimento Interno não tem precedente. Esta
mos vendo as emendas aglutinativas interferirem nos
destaques. E o Plenário não tem consciência disso.

Qual a garantia de que a emenda aglutinativa
não interfere nas emendas destacadas? Esse é o
ponto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, vamos por partes. A questão de ordem levan
tada está indeferida, mas VExa. tem o direito de re
correr.

VExa. pede o efeito suspensivo, que independe
do mérito, e cada Deputado vai verificar no momento
oportuno da votação. Para pedi-lo, com base do Regi
mento, VExa. precisa ter um terço de apoiamento no
Plenário.

O SR. RONALDO CAIADO - Solicito o apoio
dos companheiros dos demais partidos para obter
mos um terço da bancada e atingirmos o quorum regi
mental.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem apoia o efeito suspensivo? (Pausa.)

Não há um terço, Deputado.
O SR. RONALDO CAIADO - Peço verificação

de apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

cabe verificação.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,

peço verificação de apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

cabe verificação, Deputado Ronaldo Caiado.
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 fazer uma observação. Acompanhava o
debate e confio muito na sensibilidade de VExa., mas
é evidente que nesse caso há um terço de apoiamen
to. Não há dúvida, Sr. Presidente. Se VExa. quiser
conferir, verificará que houve um terço.

Mas não quero criar embaraços, quero votar.
Por isso, vou acatar a decisão de VExa., até mesmo
em respeito à forma imparcial como procura conduzir
os trabalhos.

Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui
to obrigado, Deputado.

O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
base no art. 95 do Regimento Interno, c/c o art. 161,
formulo a V.Exa. a seguinte questão de ordem:
acham-se pendentes de apreciação os Destaques
para Votação em Separado n° 6, do Líder do PL; nO 7,
do Líder do PFL; n° 9, do Líder do PFL; n° 10, do Líder
do PRONA; e n° 14, do Líder do PL.

Segundo o art. 161 do nosso Regimento, poderá
ser concedido destaque para votação em separado
de parte de proposição, desde que requerido por um
décimo dos Deputados ou Líderes que representem
esse número, para votação de emenda, subemenda,
parte de emenda ou subemenda, dentre outras.

O §2° do mesmo artigo autoriza a apresentação
de requerimento de destaque por bancada de partido,
independente de aprovação do Plenário, observada a
proporcionalidade. O requerimento deverá ser formu
lado até ser anunciada a votação da proposição.

No caso dos destaques mencionados, seu con
teúdo diz respeito à matéria declarada como prejudi
cada em razão da aprovação do requerimento de pre
ferência do conteúdo da Emenda Aglutínativa Substi
tutiva n° 4 à PEC n° 40, de 2003, na sessão de 5 de
agosto de 2003.

Com efeito, a redação dos referidos requerimen
tos de destaque refere-se a dispositivos do substituti
vo do Relator, como exemplifica a redação do Desta
que n° 7, que requer votação em separado do art. 40,
caput e §18, da Constituição Federal, constantes dos
arts. 1° e 4° do substitutivo.

Para ser mais breve, Sr. Presidente, requeiro a
VExa. que aplique os arts. 125 e 163. Não houve redi
recionamento destes requerimentos e, portanto, soli
cito a V.Exa. que os declare rejeitados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Paulo Pimenta, por economia de tempo, vou pedir a
VExa. que envie à Mesa a questão de ordem. Eu a res
ponderei oportunamente, ainda nesta sessão.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Peço a pala
vra para contraditar, Sr. Presidente.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não gostaria
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de ver na biografia de VExa. decisão que tentasse im- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
pedir a apresentação de destaques de bancada pelas se trata de falar como Presidente. Solicito a V.Exa.
minorias. Há decisão do Presidente Aécio Neves - que formule a questão de ordem.
Questão de Ordem nO 496 - sobre o assunto. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden-

Tenho absoluta certeza de que a decisão de te, não preciso ter a questão de ordem por escrito.
VExa. não acatará essa questão de ordem, inteira- Formulo-a em tese, já que VExa. não quer responder
mente descabida. VExa. tem tbdas as condições para à minha pergunta.
presidir de forma imparcial, comovam presidindo. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
Nós queremos votar. E queremos que o Governo, tese, Deputado Arnaldo Faria de Sá?! VExa. aguarde
com sua base, vote. Não viemos aqui para obstruir. E para, no momento oportuno de apreciação desse
tenho certeza de que V.Exa. garantirá a tranqüilidade ponto da pauta, formular a questão de ordem. Pbde
do trabalho. ser?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden-
qualquer forma, Deputado José Carlos Aleluia, rece- te, não quero dialogar com a Mesa a respeito da deci-
bo a contradita de VExa, que vou analisar juntamente são de VExa., ainda que com ela não concorde.
com a questão de ordem que está sendo enviada à O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
Mesa. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-
tado Arnaldo Faria de Sá, \l.Exa. se sente satisfeito com te, peço a palavra pela ordem.
essacontradita do Deputado José Carlos Aleluia? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela VEx I. a. a pa avra.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
que o Deputado José Carlos Aleluia fez a contradita, Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
dispenso-me de fazê-lo. Mas peço a palavra para uma VExa. sabe que durante a discussão desse projeto as
questão de ordem. Oposições não tiveram acesso à emenda aglutinati-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - va, até que se encerrou o prazo de destaques. Nossa
VExa. está com a palavra. assessoria fOi à Secretaria-Geral da Mesa para se

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- consultar como deveria ser o comportamento nesse
te, chegou a informação ao plenário de que a Mesa caso, e fez uma alteração por orientação da Mesa.
teria declarado prejudicado o DVS n° 10. Solicito a Portanto, não há cabimento que fique suspensa a de-
confirmação do fato, a fim de que eu formule a ques- cisão de V.Exa.. Esperamos a imediata decisão. VExa.
tão de Ordem. há de convir em que se trata de uma óbvia questão de

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ordem. Deixar a decisão para depois é um inaceitável
VExa. encaminhe a questão de ordem à Mesa, que desconforto!
responderá oportunamente, Deputado Arnaldo Faria O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
de Sá. putado José Carlos Aleluia, não há prejuízo nenhum

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- em encaminhar. Há oradores inscritos a favor e contra
te, VExa. não me respondeu. o primeiro requerimentO da emenda aglutinativa.

O SR.. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas Enquanto isso, vou apreCiar com cuidado a contradita
ainda não chegamos a esse item da pauta, Deputado. de \I.Exa. à questão de ordem. Não há prejuízo ne-

O SR.ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden- nhum na Ordem do Dia no caso de VExa. aguardar
te, a votação dos destaques para votação em separa- alguns minutos para o Presidente poder respon-
do já se iniciou. A informação recebida foi de que o der-lhe com muito mais segurança.
DVS n° 10 foi declarado prejudicado. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - te, não há prejuízo, mas há desconforto, porque é
Com base em que V.Exa. está dizendo isso? Envie bom quandoo trabalho transcorre com total confiança
sua questãO de ordem à Mesa, que ela responderá entre as partes. Assim V.Exa. tem conduzido ostraba-
oportunamente, Deputado Arnaldo Faria de Sá. lhos e assim queremos ver V.Exa. como Presidente

O SR.ARNALDOFARIA DE SÁ -Sr. Presiden- da Casa - imparcial. Neste caso, a decisão teria que
te, vOli à Mesa para falar com VExa., porque parece ser proferida de imediato. Alteramos um dos desta-
estar difícil o entendimento. ques por orientação da Secretariá da Mesa, tanto que
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não o fizemos sem ouvir a assessoria técnica da
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, VExa. pode ficar tranqüi
lo, que a relação de confiança continuará recíproca.
Vou responder-lhe oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda Aglutinativa n° 1.

"Partindo-se da fusão do § 15 do art. 40 da CF,
com as emendas n° 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

Federal e os Municípios poderão fixar, para
o valor das aposentadorias e pensões a se
rem concedidas pelo regime de que trata
este artigo, o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previ
dência social de que trata o art. 201, desde
que instituam fundo de previdência comple
mentar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo, observado o se
guinte: I - fundo público; 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'. "

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
pela ordem. Eu gostaria de fazer um adendo à fala do
Líder José Carlos Aleluia. (Apupos no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minutinho, por favor! Trata-se de um adendo à ques
tão de ordem. E isso tem procedência. Tem VExa. a
palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mu~o
obrigado. VExa. respondeu à questão de ordem apre
sentada por mim, no sentido de que a emenda agluti
nativa não interfere nas emendas desta Casa, nos
destaques. A questão de ordem apresentada pode
exatamente, prejudicando...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Ronaldo Caiado, desculpe. Essa questão é ultra
passada e já está decidida. Não é adendo.

O SR. RONALDO CAIADO - Eu só quero con
cluir, Sr. Presidente. Aquestão de ordem apresentada
é no sentido de que a emenda aglutinativa prejudica e

suprime os destaques. VExa. já havia respondido a
essa questão de ordem. Isso já é fato encerrado.
Assim considero, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
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, depois, se
possível, eu gostaria de obter a resposta à questão de
ordem que formulei a VExa., para que a Casa tenha
conhecimento da tentativa do acordo proposto. Vejo
que não foi aceito.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao
primeiro inscrito, o Deputado Eduardo Paes.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, confesso-me preocu
pado desde o início da Ordem do Dia. Faço questão
de registrar isso porque, toda vez que se busca iludir a
população ou agir com pouca coesão, conta-se uma
historinha antes e se tenta consolidar essa historinha
contada numa madrugada como esta, de votação,
quando, infelizmente, pouquíssimas pessoas têm
possibilidade de acompanhar o que acontece nesta
Casa.

Chamo a atenção para esta preocupação, e ain
da não entro no mérito do destaque da emenda por
que tivemos uma votação que, de forma inédita e ina
creditável, foi interrompida, ou seja, concluída, antes
que os partidos que se colocavam em obstrução pu
dessem avançar para que não se atingisse o quorum.

Faz-se uma questão de ordem neste momento
em que se tenta excluir uma das matérias mais impor
tantes e uma das maiores maldades que essa refor
ma contém. Tenta-se, mais uma vez, mesmo de ma
drugada, de esconder aquela que é a manifestação
da vontade dos diversos Parlamentares que aqui es
tão.

As pessoas têm de votar sem vergonha, consci
entes de que a população, de uma forma ou de outra,
saberá como estão votando. Podem ter certeza aque
les Deputados que votaram, que lá atrás fizeram o
discurso da demagogia, que enganaram a população
durante a eleição e que agora chegam ao poder e se
desculpam com sua palavra, de que vão ser coloca
dos no rol daqueles que lá atrás foram injustamente
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condenados por terem simplesmente agido de bem mãos à consciência, reflitam e saibam que ética em
com a verdade. É o caso de diversos Deputados que política também significa cumprir os compromissos
continuam cumprindo com o que disseram em cam- assumidos.
panha. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Sr. Presidente, não é admissível que a Câmara Concedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni,
dos Deputados tenha sempre essas votações de ma- para encaminhar a votação.
drugada e que os procedimentos sejam de rolo com- O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi-
pressor. A população precisa saber - e dizia isso aqui são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
ontem - que o mais grave da discussão dessa.refor- dos, gostaria de chamar a atenção do Plenário para
ma é justamente a questão política. Além da maldade esta emenda aglutinativa, pois talvez o maior avanço
dos ajustes fiscal e previdenciário que essa reforma nesta reforma da Previdência seja a introdução da
representa, além do completo desrespeito e da des- aposentadoria complementar através de fundo de
montagem do Estado brasileiro, essa reforma con- pensão.
tem, sim,. uma questão política gravíssima, que preci- O Governo fez discurso, mas, no texto, só depo-
sa ser resolvida - e se Deus quiser será -com as vo- is de muita luta da Oposição, houve uma sinalização
tações de ontem e de hoje, para que, Deputado de que esses fundos deveriam ter um perfil público.
Enéas, passemos a mostrar que a ética na política Agora, isso não está claro no texto, e a contribuição
não significa só a obrigação de não roubar. Ética na que estamos oferecendo é no sentido de que, no Bra-
política significa também, durante o processo eleito- sil, se faça uma experiência séria, conseqüente, com
ral, dizer aquilo que sepretende fazer e cumprir com o fundo de capitalização em conta individual.
que se disse.

Muitos Deputados que votam a favor assumiram O grande temor do funcionário federal, estadual
isso em campanha. Portanto, discordo, no mérito, da e municipal é ser jogado aos fundos de previdência
maneira como votaram· a proposta, mas os respeito complementar privados. A proposta é de que os fun-
como políticos. Na verdade, estamos aqui falando dos, além de públicos, tenham gestão paritária, capi-
com Deputados e com um Governo que, durante o talização em conta individual e sejam garantidos pelo
processo eleitoral, disseram ser contra tudo isso que Tesouro. Essa garantiaé fundamental para a tranqüili-
defendemhoje. Este é o ponto mais grave, pois repre- dade do servidor; saber que as experiências do pas-
senta a falta de ética na política! sado não se repetirão.

Esperamos que esta votação, o processo que Outra salvaguarda importante nessa experiên-
estamos vivendo neste momento, leve à compreen- cia é a proibição tácita de que o recurso do servidor
são de que é precisoagircom a verdade, que as pro- seja utilizado para pagamento de obras públicas a fim
messas feitas ao eleitor devem ser cumpridas durante de evitar a reprodução do desequilíbrio previdenciário
o exercício do mandato ou durante o Governo. O Par- brasileiro.
tido dos .Tr'abalhadores e o Presidente Lula, infeliz- A construção de Brasília, a rodovia BelémlBra-
mente, apresentam prjJPostas as quais condenavam sília, aponte Rio/Niterói são exemplos disso. Não se
muito pouco tempo atrás, o que·mostra falta de ética poderá usar 1 centavo do servidor para custear obras
na política. públicas. Outra salvaguarda essencial é a proibição

Esta reforma não leva em consideração as car- de usar o dinheiro do servidor para pagar o principal
reiras de Estado - aliás, não se trata de uma reforma, ou os juros das dívidas externa e interna.
mas dê um ajuste fiscal previdenciário. Quando os juí- Precisamos construir, MS próximos 20 anos,
zes ameaçaram entrar em greve, todos nós, Parla- uma experiência consistente com o fundo de previ-
mentares e sociedade, ficamos indignados. Ora, pa- dência complementar. Inúmeros países consegui-
remoS para pensar. Se os juízes não podem fazer gre- ram realizar essa experiência nos últimos tempos.
ve, é porque existem categorias e funções de Estado Com isso, constituíram uma poupança que lhes per-
que merecem, sim, um tratamento diferenciado. mitiu a desoneração dos recursos correntes do Te-

A emenda procura incluir os procuradores para souro com o pagamento de aposentadorias. Assim,
resolver 08 problemas em relação a essa categoria. dentro de 20, 30, 40 anos, com os impostos pagos
Portanto, votarei favoravelmente à emendaapresen- por nossos filhos e netos, entre 80% e 90% desses
tada, e espero que os Parlamentares que se compro- recursos, quer da União, dos Estados eMunicípios,
meteram no processo eleitoral procedam de forma serão integralmente empregados na prestação de
bem diferente de como procederam hoje. Levem as serviços ao cidadão.
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É importante lembrar que um país pequeno cha
mado Chile, com um PIB um pouco maior que o do
Rio Grande do Sul - 85 bilhões de dólares - acumu
lou, em 20 anos, 40% do seu PIB. Há problemas lá,
mas é inegável que acumulou 40%. Se o Brasil tives
se feito uma experiênciadessas há 20 anos, não pre
cisaria acumular 40%. Arriscaria dizer que, se o Brasil
tivesse acumulado 20% do seu PIB, teria hoje a baga
tela de aproximadamente 200 bilhões de dólares.

Se lembrarmos que toda essa submissão ao
FMI foi causada por um empréstimo de 40 bilhões de
dólares, começamos a entender a importância, a sig
nificação da aprovação dessa emenda, que levaria ao
servidor público a tranqüilidade de ingressar nos fun
dos de previdência complementar. E fazendo duas
coisas que considero essenciais: primeiro, garantindo
à sua família e a ele próprio que o seu dinheiro não vai
sumir; e, segundo, dando condições para que o Brasil
faça uma experiência responsável, conseqüente e sé
ria, que poderá no futuro ser a chave para uma mu
dança estrutural, ou seja, partir do regime de reparti
ção para um regime de capitalização. Assim, nossos
netos nunca mais terão de ouvir falar em reforma da
Previdência, porque estaremos encaminhando para
uma solução definitiva.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sras. e Srs. Deputados, peço a atenção de V.Exas.

Informo ao Plenário que o Brasil acaba de per
der o jornalista e fundador das Organizações Globo,
Sr. Roberto Marinho. É com pesar que a Câmara dos
Deputados recebe esta notícia.

Em nome de todos os Parlamentares, transmito
nossa saudação à família do jornalista Roberto Mari
nha, lembrando os bons serviços que as Organiza
ções Globo prestaram ao Brasil em muitos momentos
críticos. Apesar do questionamento de muitos, inega
velmente essa empresa construiu uma parte da nos
sa história.

Então, peço ao Plenário que, de pé, preste 1 mi
nuto de silêncio.

(A Casa presta a homenagem solicitada.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Peço às Lideranças que as saudações das bancadas
sejam feitas oportunamente. Concederei espaço para
todos.

Por sugestão do Deputado Inocêncio Oliveira, a
Mesa marcará sessão solene em homenagem ao jor
nalista Roberto Marinho. Oportunamente, as Lideran
ças poderão fazer suas comunicações.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de iniciar a votação, responderei à questão de
ordem do Deputado Paulo Pimenta em duas partes.

S.Exa. argumenta que, na apresentação dos
destaques de votação em separado, os autores, em
vez de endereçarem-nos à emenda aglutinativa, teri
am endereçado-os ao parecer da Comissão Especial.
Portanto, não poderiam subsistir, visto que a matéria
original não existe mais.

A Presidência indefere essa parte da questão
de ordem, porque é normal, de acordo com a prática
da Câmara dos Deputados, reendereçarmos essas
matérias. Naturalmente, quando se apresenta uma
emenda aglutinativa, esta traz a maior parte do pare
cer para ela. Evidentemente, o conteúdo da matéria
subsiste. Então, indefiro a questão de ordem do De
putado Paulo Pimenta nessa parte.

A segunda parte da questão de ordem é sobre o
DVS n° 10, subscrito pelo nobre Deputado Enéas e
distribuído ao Plenário. Neste caso, a questão de or
dem - e aproveito para responder também ao Depu
tado Arnaldo Faria de Sá -, tem procedência, porque
o destaque de votação em separado do Deputado
Enéas foi assinado como Líder da bancada.

A questão da Liderança da bancada do PRONA,
assim como a da bancada do PV, ainda é uma maté
ria pendente.

Este Presidente, após consulta à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, provocada por
uma questão de ordem do Deputado João Almeida,
recebeu da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação parecer opinando sobre a condição de fun
cionamento parlamentar para o PVe para o PRONA.
A Mesa informou a ambos os partidos - PV e PRONA
- que daria, aliás, nesta quarta-feira, a resposta à
questão de ordem acerca da existência ou não do fun
cionamento parlamentar desses 2 partidos.

Como esta Presidência ainda não se pronunci
ou, informando sua posição sobre a decisão da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, a
questão de ordem do Deputado Paulo Pimenta tem
procedência e o destaque de votação em separado
apresentado pelo PRONA será retirado da condição
de destaque de votação em separado da bancada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, ontem, antes do início da votação da emenda
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aglutinativa, VExa. admitiu o Destaque nO 10 do Deputado Arnaldo Fariade Sá, a Presidência,
PRONA, lido pelo Deputado Inocêncio Oliveira. ao obselVar o requerimento de destaque, viu que o

Qual a sistemática de votação da emenda aglu- Deputado Enéas assinou como Deputado Federal e
tinativa com o DVS? Admitido o DVS, fica um buraco não buscou no Regimento o amparo para considerar
no texto. A parte destacada por esse DVS está retira- destaque de votação de bancada. Portanto, torna-se
da do texto. Ainda que VExa., regimentalmente, te- destaque simples e como tal está rejeitado desde a
nha amparo ao decidir a questão de ordem do Depu- sessão passada. Sendo assim, o texto está restabele-
tado Paulo Pimenta em relação à possibilidade de o cido no original, porque o destaque simples não retira
PRONA apresentar ou não o DVS, esse DVS foi aco- do texto a matéria.
Ihido, tanto que foi distribuído. Se a emenda aglutinati- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ Sr. Presidente,
va foi votada com esse DVS admitido, essa parte do peço a palavra pela ordem.
texto tem um buraco. A decisão de V.Exa. agora não SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
devolve ao texto essa parte destacada. Obrigatoria- VExa. a palavra.
mente, deveremos votar. Se não votarmos, essa parte O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
não estará no texto. Um partido em condição regula- ordem. Sem revisão do orador.) - Respeitosamente,
mentar que apresenta um OVS não pode mais reti- recorro da decisão de VExa., porque, quando foram
rá"lo, para não provocar um vazio no texto. anunciados os destaques simples, esse não foi anun-

Na verdade, não quero entrar nomérito da deci- dado. Na verdade, ele é supressivo. Recorro, respei-
são de V Exa. Peguei as notas taquigráficas e conferi. tosamente.
Quando o Deputado Inocêncio Oliveira, por determi- O SR. PRESIDENTE (JOão Paulo Cunha) - Depu-
nação de VExa., teu os desta.ques, este estava como tado, V.Exa. nesse aspecto tem razão. Foi um engano,
admitido. Portanto, a expressão constante do DVS que já está sendo reparado. Recebo o recurso de
não foi votada. VExa.

Esta é a questão de ordem que formulo a V.Exa. O SR. DA. PINOTTI-Sr. Presidente, peço a pa-
O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço lavra pela ordem.

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

VExa. a palavra. O SR. DR. PINOTTI {PMDB-SP. Pela ordem.
OSR.. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda

demo Semrevisão do orador.) - Sr.Presidente, navota- aglutinativa do Deputado José Carlos Aleluia tem a
ção do requerimento, votei de acordo com o partido. ver com a substituição do §15 da emenda aglutínativa

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- global. Ambas tendem a formular, de maneira diferen-
te, peço a palavra para contraditar. te, a previdência complementar pública, que é festeja-

o S~.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem da por todos nós. Entretanto - e isso tem a ver com o
VExa. a palavra. que foi discutido agora entre VExa. e os Deputados

O s~.PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela sobre a questão de ordem anterior -, nenhuma das
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, duas emendas trazemo essencial acerca do que sig-
quanto ao primeiro ponto, concordamos com a ques- nifica previdência pública complementar, que é a obri-
tão de ordem acatada por VExa. Se não pode ser gatoriedade de os recursos estarem depositados em
acatado, é hulo. Sendo nulo, o texto está aprovado. bancos públicos. Sobre essa questão já formulei vári-

Não bastando isso, para este destaque em par- as obselVações aqui no plenário. Mais do que isso:
ticular, avobO o § 2° do art. 161, que é o destaque de conversei com o Ministro Ricardo Berzoini, que con-
bancada..S~Exa. avoca o inciso 11, que é o destaque cordou comigo em que se deveria fazer esse reparo.
simples. Nó que se refere aos destaques simples, o Na realidade, isso tem a \ler com a questão de ordem
art. 161, inciso H, do Regimento Interno da Câmara anterior, do Deputado Arnaldo Faria de Sá, porque o
dos Deputados, não faz menção ao §2°. Os desta- destaque do Deputado Enéas corrigiria de certal for-
quessirnpl~sforam votados em globo ontem e foram ma isso, se fosse acatado. Retirando-se as duas últi-
todos rejeitados, tanto num ponto quanto no outro. mas linhas do §15, isso fic:ariapara ser discutido em

O SR,PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - De- lei complementar, quando poderemos claramente in-
putado Professor Luizinho, recebo.a contradita de troduzir aqui a obrigatoriedade do depósito em ban-
VExa., que, na realidade, auxilia a Mesa. cos públicos, que é o essencial.
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Formulo esta questão de ordem a V.Exa., base
ado na questão de ordem anterior. Isso resolveria o
problema que todos queremos solucionar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Dr. Pinotti, na realidade eu recebo a interven
ção de VExa. não como questão de ordem, porque
não há o que decidir. É uma observação política de
mérito e reservo a VExa. a hora oportuna para ex
pressar a posição política de VExa. quanto a essa
questão. Não é uma questão de ordem.

O SR. DR. PINOTTI - Formulo só uma pergunta
a V.Exa. É possível, nesta altura dos acontecimentos,
por ser uma questão essencial, de alguma maneira
colocarmos a obrigatoriedade desses depósitos em
bancos públicos?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, não é, Deputado. A matéria é ultrapassada.

O SR. DR. PINOTTI - Lamento, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO CUNHA - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. EDUARDO CUNHA (PP-RJ. Questão de

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa. considerou o destaque do Deputado Enéas
como destaque simples. Ocorre que ontem, quando
foram votados os destaques simples, todos foram li
dos. O destaque do Deputado Enéas não foi lido.
VExa. tem que promover a votação do destaque do
Deputado Enéas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Essa questão já é ultrapassada, Deputado Eduardo
Cunha. Já existe inclusive um recurso prometido pelo
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que a Mesa vai rece
ber.

O SR. EDUARDO CUNHA - Recurso da
não-aceitação - de bancada -, não pela votação do
destaque simples.

Requeiro a V.Exa. a votação do destaque do De
putado Enéas como destaque simples.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
avaliar a questão de ordem de V.Exa. e vou responder
antes de se chegar a este destaque.

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, iremos orientar
a bancada?

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

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota
"sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
emenda aglutinativa não merece acolhida de nossa
parte porque ela tem um vício mortal: ela veda, de
pronto, que os recursos do fundo público possam ser
utilizados para obras públicas. Seria absurdo nós fa
zermos um tipo de vedação dessa ordem.

Por isso, Sr. Presidente, votamos contrariamen
te a essa emenda aglutinativa.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"não".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "não".

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB,
quanto a essa emenda, vota "não", por entender que
ela é redundante com o que já está no texto. O texto
afirma que o fundo é público e, portanto, o Tesouro
Nacional é solidário, porque ele é fechado. Então, ela
não tem sentido.

Sr. Presidente, o PSB vota "não".
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
mérito, a emenda é interessante, até porque precisa
mos da moralização do dinheiro que depositamos na
Previdência Social. Só que é uma questão que não é
constitucional.

Por isso o PP vota contrariamente à emenda.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o no
bre Líder do PSB, Deputado Eduardo Campos, já dis
se bem. É um bis in idem, já está no texto. A única coi
sa que acrescenta é a proibição de recursos para
obra pública. Ora, ninguém vai usar um fundo de pen
são para obra pública.

Está perfeito o que está no texto. É um fundo pú
blico, estatal e fechado. Com isso impede-se a privati
zação da previdência pública. Não há que haver essa
preocupação porque é uma repetição do que já está
escrito.

Então, o PTB encaminha o voto contra. O PTB,
vota "não", contra a emenda, Sr. Presidente.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco PUPSL vota "não".

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT também en
tende "não".

- --- -- --- -~------- --- - --- -- ------
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o SR. CUSTÓDIO MAnOS (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "não" porque entende que a redação do
parecer é tecnicamente bastante superior, principal
mente no que diz respeito a contribuição definida, que
é a melhor garantia de estabilidade futura dos fundos.
Além disso, reconhece que o detalhamento da emen
da não cabe na Constituição.

Principalmente, alerto para o fato de que essa
emenda chama para o Tesouro a responsabilidade
por eventuais prejuízos dos fundos ao, no inciso VI,
exigir a garantia do Tesouro para os fundos, o que é
um retrocesso. A solução de contribuição definida é
muito superior.

O PSDB vota "não".
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB entende que a redação dada no parecer do
Relator que diz que o regime de previdência comple
mentar de que trata o § 14 será instituído por lei de ini
ciativado respectivo Poder Executivo é melhor do que
a emenda aglutinativa. Portanto, o PMDB encaminha
o voto "nãd'.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
emenda amplia aquilo que está no texto, aperfeiçoa-o,
e dá ao servidor garantias que o texto não lhe confere.

Por isso, o PFL pede aos seus Parlamentares e
aos nobres pares que votem "sim".

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se
os Deputados que formularam essa emenda tives
sem lido atentamente o parecer do Deputado José Pi
mentel e a emenda aglutinativa que também resulta
desse parecer, concluiriam sobre a desnecessidade
dessa emenda. O parecer do Deputado José Pimen
tel é muito mais amplo e a emenda aglutinativa tam
bém.

Além do mais, o que se propõe através da
emenda do Deputado do PFL é uma parte que não diz
respeito à emenda de uma matéria constitucional - é
matéria infraconstitucional. Sendo assim, basta ler
atentamente o Projeto de Lei Complementar n° 108 e
verificar que muito do que está sendo objeto de preo
cupação já está regulamentado.

Portanto, Sr. Presidente, nós votamos "não" à
emenda porque ela é completamente desnecessária.

O SR. BETO ALBUQUERQUE- Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
momento nos permite reprisar com muita ênfase e
clarividência a certeza que temos, ao fixar o conceito
de fundo público, estatal, fechado e de contribuição
definida, do compromisso que este Governo tem de,
em nenhuma hipótese, deixar qualquer brecha se
quer para a interpretação no sentido da privatização
da Previdência. Essa conversa é assunto do passado,
está encerrada.

Quero lembrar àqueles incautos que insistem
em criar dúvidas sobre o que é clarividente que, se o
fundo fosse aberto, estaria se relacionando com ban
cos privados. Aliás, qualquer brasileiro que queira
aderir a uma previdência de fundo aberto pode procu
rar qualquer banco privado e já a encontrará. Nós es
tamos trátando de fundo fechado, que não dialoga
com bancos privados, mas dialoga com o serviço PÚ"
blico, com os setores públicos e, por óbvio, dialoga
com os bancos públicos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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.
Os Deputados que votarem esta matéria auto

maticamente justificarão presença nas votações an
teriores.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero fazer uma reclamação sobre a condução
dos trabalhos pela Mesa, com base nos arts. 74, 95 e
96 do Regimento Interno.

A Mesa tem sido condescendente quando as
questões de ordem são formuladas, sem respeitar, de
forma clara, o previsto no § 4° do art. 95, que determina:

"Art .
§ 4°. A questão de ordem dever ser ob

jetiva, claramente formulada, com a indica
ção precisa das disposições regimentais ou
constitucionais cuja observância se preten
da elucidar (...)"

A Mesa não está cumprindo esta disposição re
gimental.
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Votaram

Resultado da Votação

76
378

4
458
1
459

SIM 76
NÃO 378
ABSTENÇÃO 04
TOTAL 458
É REJEITADA A EMENDA AGLUTINATIVA N° 1.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 40/2003 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 1
Início Votação: 06/08/2003 23:07
Fim Votação: 06/08/2003 23:12
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 21 :39

Portanto, Sr. Presidente, VExa., regimental
mente, tem permitido aos Srs. Deputados que se ex
pressem.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria que VExa. decidisse sobre a expressão "pela or
dem". Quero que adiantemos as votações. Esta ex
pressão não existe no Regimento Interno. Evidente
mente, já que fui contraditado, gostaria que a Mesa
decidisse sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

Não mais concederei a palavra "pela ordem",
sem base regimental, a pedido do Deputado Alexan
dre Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

Está encerrada a votação. Vou proclamar o re
sultado:

Sim
Não
Abstenção
Total da Votação
Art. 17
Total Quorum

Outra reclamação, Sr. Presidente, é com base
no art. 74. V Exa. a toda hora permite que se fale "pela
ordem". Vou listar os incisos do art. 74, que estabele
ce quando o Parlamentar pode falar:

"Art. 74 ..
I - para apresentar proposição;
II - para fazer comunicação ou versar

assuntos diversos, à hora do Expediente ou
das Comunicações Parlamentares;

111 - sobre proposição em discussão;
IV - para questão de ordem;
V - para reclamação;
VI - para encaminhar a votação;
VII - a juízo do Presidente, para con

testar acusação pessoal à própria conduta,
feita durante a discussão, ou para contradi
zer o que lhe for indevidamente atribuído
como opinião pessoal."

Não existe, Sr. Presidente, falação "pela or
dem" e muito menos questões de ordem em que
não se indique claramente o artigo do Regimento a
que estejam vinculadas.

Estamos no adiantado da hora. Eu quero ape
nas que a Mesa cumpra o Regimento e proíba formu
lação de questão de ordem sem base regimental e o
uso do pedido da palavra "pela ordem" fora das hipó
teses previstas no Regimento da Casa.

Sr. Presidente, solicito a VExa. que cumpra
esse pressuposto regimental.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Estamos em processo de votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, posso fazer uma contradita?

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo
VExa. pela condução dos trabalhos. De forma profun
damente democrática, VExa. permite às Sras. e aos
Srs. Deputados usarem da palavra para se posiciona
rem e fazerem encaminhamentos.

Diz o art. 114, inciso I:

"Art. 114. Serão verbais ou escritos, e
imediatamente despachados pelo Presiden
te, os requerimentos que solicitem:

I - a palavra, ou a desistência desta;
(. ..)"

Orientação

PT -Não
PFL~Sim

PMDB-Não
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MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSB Não
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 8

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 8

Não

Sim

Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB
Total Pará: 15

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

Partido Bloco Voto

PSDB-Não
PTB-Não
PP- Não
PL/PSL- Não
PSB-Não
PPS-Não
PDT -Não
PCdoB-Não
PRONA-Sim
PV- Não
GOV.-Não

AMAPÁ

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PT Abstenção
Jader Barbalho PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 7

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 8
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Clóvis Fecury PFL Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
Luciano Leitoa PDT Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sarney Filho PV Não
Sebastião Madeira PSDB Não
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 15

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSDB Não
João Alfredo PT Não
José Linhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 21

PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Nazareno Fonteles PT Não
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves prB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Maurício Rands PT Não
Miguel Arraes PSB Não
Pastor Francisco Olímpio PS8 Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Corrêa PP Não
Raul Jungmann PMDB Não
Renildo Calheiros PCdo8 Não
Ricardo Fiuza PP Não
Roberto Freire PPS Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Givaldo Carimbão PS8 Não
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Helenildo Ribeiro PSOB Não
João Caldas PL PLlPSL Não
João Lyra PTB Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Olavo Calheiros PMOB Não
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSOB Não
Cleonâncío Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Abstenção
Jorge Alberto PMOB Não
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 Não
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSOB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSOB Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim

Mário Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves POT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 38

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSOB Não
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSOB Não
Or. Francisco Gonçalves PTB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSOB Não
Fernando Oiniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Herculano Anghinetti PP Não
Ibrahim Abi-Ackel PP Não
Isaías Silvestre PSB Não
Ivo José PT Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Ma.ttos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PLlPSL Não
Marcello Siqueira PMOB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mauro Lopes PMOB Não
Narcio Rodrigues PSOB Não
Odair PT Não
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Osmânio Pereira S.Part. Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PSB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Dr. Heleno PSDB Não
Edson Ezequiel PSB Não
Eduardo Cunha PP Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim

Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PSB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Sim
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PSB Sim
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Sandro Matos PSB Não
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
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Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PSB Não
João Batista PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José EduardoCardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Abstenção
JUlio Semeghihi PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano Zica PT Não
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 Sim
Mariângela Duarte PT Não
Medeiros PL PUPSL Não
Michel TemerPMD8 Não
NelsonMarquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSD8 Não
Paulo Lirna PMDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Rícardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Robson Tuma PFL Não
RubineHi PT Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Telrna de Souza PT Não
Vadão Gomes PP Não
ValdemarCosta Neto PL PUPSL Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Ca.scione PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Sim
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não

Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
José Bajão PSDB Não
José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Não
Osório Adriano PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Enio Tatico PTB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Não
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow PDT Não
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Não
Não
Não

Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Dr. Rosinha PT Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Não
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Não
Takayama PSB Não
Total Paraná: 26

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Não
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB

Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Abstenção
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Não
Pastor F~einaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 25

o SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS.- 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 or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados que não votaram na matéria anterior que
aguardem a próxima votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda Aglutinativa n° 3.

" Partindo da fusão da Emenda n°
35-CE com a Emenda n° 7ü-CE, acrescen
te-se, ao art. 1° da PEC, as seguintes altera
ções 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)
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§ 4°. O auditor, quando em substitui
ção a Ministro, terá as mesmas garantias e
impedimentos dó titular e, quando no exercí
cio das demais atribuições da judicatura, as
de juiz de Tribunal Regional Federal, inclusi
ve no tocante à concessão de aposentado
ria e pensão.

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;

observadó o disposto no art. 37, XI, os
proventos de aposentadoria e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a re
muneração dos magistrados em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados
e aos pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos
juízes em atividade. (....)

o SR. ROBERTO FREIRE - Peço a palavra
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é im
portante esclarecer, de uma vez por todas, que o Tri
bunal de Contas da União é órgão auxiliar do Poder
Legislativo e que não tem nada a ver com o Poder Ju
diciário.É um grave equívoco o art. 1° dessa emenda
aglutinativa. Não se tem que dar poder jurisdicional,
judicante ou do Judiciário ao Tribunal de Contas da
União, que, repito, é órgão assessor do Poder Legis
lativo.

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

Como vota o PV?
O SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PRONA?
O SR. ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem. Sem

revisão dó orador.) - Sr. Presidente, "sim" .

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

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vóta "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Enio Bacci?

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem
revisão dó oradór.) - Sr. Presidente, o PDT vota "nãó".

O SR. PRESIDENTE (Joãó Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Roberto Freire?

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS -PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, evi
dentemente "não".

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

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

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

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Liberal vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vóta o PP?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisãodoorador.)-Sr. Presidente, o Tri
bunal de Contas é órgão assessor desta Casa. Não
poderíamos aprovar, de forma nenhuma, essa emen
da.

Por isso votamos "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PTB?
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden~e, o
PTB vota "não".

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

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "nãó".

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

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do órador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL?
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos querendo preservar a independência do Tribu
nal de Contas, para que possa agir como amplo fiscal
da gestão dos recursos públicos no Brasil. Queremos
assegurar ao Tribunal a posição que ele tem hoje e
que essa emenda lhe tira. Os Deputados, sobretudo
aqueles que trabalham mais diretamente com aplica
ção de recursos, na Comissão de Orçamento, sabem
muito bem o trabalho que o Tribunal de Contas tem fe
ito por este País. Por isso, o PFL manteve a emenda
aglutinativa, fez o destaque e vota "sim".

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

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "não".

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

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo vota "não".

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) 

Está encerrada a votação.
Os Deputados que não votaram nesta matéria

poderão fazê-lo na próxima, para justificar.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Mesa vai anunciar o resultado da votação:

Votaram

SIM: 54
NÃO: 356
ABSTENÇÃO: 1
TOTAL: 411

É REJEITADA A EMENDA AGLUTINATIVA N° 3.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 40/2003 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 3
Início Votação : 06/08/2003 23:18
Fim Votação: 06/08/2003 23:22

Presidiram a Votação: João Paulo Cunha 
21:39

Agosto de 2003

Resultado da Votação

Sim: 54
Não: 356
Abstenção:1
Total da Votação: 411
Art.171
Total Quorum 412

Orientação

PT -Não
PFL-Sim
PMDB- Não
PSDB -Não
PTB-Não
PP- Não
PUPSL- Não
PSB- Não
PPS - Não
PDT -Não
PCdoB - Não
PRONA-Sim
PV- Não
GOv. - Não

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Total Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Não
Babá PT Não
Jader Barbalho PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
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CEARÁ

Almeida de Jesus PL PLlPSL Não
Aníbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PSOB Não
Ariosto Holanda PSOB Não
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Não
JoãoAlfredo PT Não
José Linhares PP Não
José Pimentel PT Não
Leônidas Cristino PPS Não
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Não
Roberto Pessoa PL PLlPSL Não
Zé Gerardo PMOB Não
Total Ceará: 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Costa Ferreira PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSOB Não
Luciano Leitoa POT Não
Neiva. Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMOB Não
Sarney Filho PV Não
Sebastião MadeiraPSDB Não
TerezinhaFernandes PT Não
Wagner Lago POT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 15

AMAZONAS

Carlos Souza PL PLlPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PLlPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Sitas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMOB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Total Acre: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT Não
Casara PSOB Sim
Confúcio Moura PMOB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMOB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 7

Agosto de 2003

Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMOB Sim
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSOB Sim
Total Pará: 13

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSOB Não
Homero Barreto PTB Não
Kátía Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Pastor Amarildo PSB Não
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 7

PIAuí

Átila Lira PSOB Não
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Sim
Moraes Souza PMOB Não
Nazareno Fonteles PT Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Total Piauí: 6

MARANHÃO

César Bandeira PFL Não
Clóvis Fecury PFL Não

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT Sim
Fátima Bezerra PT Não
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Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTS Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT 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 PSDS Não
Maurício Rands PT Não
Miguel Arraes PSB Não
Pedro Corrêa PP Não
Raul Jungmann PMDB Não
Ricardo Fiuza PP Não
Roberto Freire PPS Não
Total Pernambuco: 18

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Givaldo Carimbão PSB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Lyra PTB Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Não
Totai Bahia: 34
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MINAS GERAIS

Athos Avelino PPSNão
Bonifácio de Andrada PSOB Não
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSOB Não
Or. Francisco Gonçalves PTB Não
Eduardo Barbosa PSOB Não
Fernando Oiniz PMOB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Herculano Anghinetti PP Não
Isaías Silvestre PSB Não
Ivo José PT Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Leonardo Mattos PV Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMOB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer POT Não
Narcio Rodrigues PSOB Não
Odair PT Não
Osmânio Pereira S.Part. Não
Patrus Ananias PT Não
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMOB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMOB Não
Vittorio Medioli PSOB Não
Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não

Manato POT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo : 9

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PSB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Não
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Dr. Heleno PSDS Não
Edson Ezequiel PSB Não
Eduardo CUnha PP Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali pedoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PSB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Sim
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PSB Sim
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Sandro Matos PSB Não
Simão Sessitn PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 40
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SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSOB Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Oimas Ramalho PPS Não
Or. Hélio POT Não
Or. Pinotti PMOB Não
OurvalOrlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PSB Não
João Batista PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Abstenção
Julio Semeghini PSOB Não
Lobbe Neto PSOB Não
Luciano Zica PT Não
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 Sim
Medeiros PL PUPSL Não
Michel Temer PMOB Não
Milton Monti PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSOB Não

Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Robson Tuma PFL Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PSOB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PP Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSOB Não
Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSOB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMOB Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Enio Tatico PTB Não
Leandro Vilela PMOB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Não
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
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Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Não
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PL/PSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Dr. Rosinha .PT Não
Ora. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PL/PSL Não
Iris Simões PTB .Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odflio Balbinotti PMDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serra.glio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Não
Takayama PSB Não
Total Paraná: 24

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSOB Não
Zonta PP Não
TotalSahta Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha. PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Nã.o
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
JÚlio Redecker PSDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 25

O SR. JACKSON BARRETO - Sr. Presidente,
peço a pala.vrapela ordem.

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

O SR. JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda Aglutinativa n° 5, do Deputado
Walter Feldman e da Deputada Veda Crusius.

Dê-se aos arts. 195 e 201 constantes do art. 1°
do Substitutivo do Relator, as seguintes redações:

"Art.195 ..
§ 9°. As contribuições sociais previstas

no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas
e bases de cálculo diferenciados, em razão
da atividade econômica, da utilização inten
siva de mão-de-obra e porte da empresa, e
condição estrutural ou circunstancia~ do
mercado de trabalho, extensivas àquelas
enunciadas no inciso 11, para atender situa-
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ções decorrentes de desemprego e trabalho
informal.

Art.201 .

...............................................................
§ 12. Todo cidadão brasileiro, nato ou

naturalizado, ou cidadão estrangeiro resi
dente no país, 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
nefício 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 publico 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
desemprego, 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 merca
do informal de trabalho, na morte, invalidez,
doença e idade, poderá o poder público utili
zar dos mecanismos previstos no § 14 ou
instituir regime especial, paralelo ao regime
geral de previdência social, com rol limitado
de benefícios e contribuições reduzidas'."

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação da matéria, concedo a
palavra ao Deputado Wa~er Feldman, que falará a
favor.

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

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

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota
ção, o Deputado Luiz Sérgio votou conforme orienta
ção do Partido dos Trabalhadores.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do PFL.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do PT.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei conforme orientação do PL.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme orientação do PSB.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do PT.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei conforme orientação do partido.

O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Walter Feldman, que falará a favor da matéria.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho à tribuna encaminhar favoravelmente
a essa emenda aglutinativa, por delegação da Depu
tada Veda Crusius e do nosso Líder, Deputado Jutahy
Junior.

Quero dizer inicialmente que a bancada do
PSDB tem tradição no tratamento da questão previ
denciária do País. Temos idéias, concepções, valores,
e historicamente demos a nossa contribuição. Acredi
tamos que reformas adicionais deveriam e poderiam
ser realizadas.

A reforma apresentada pelo Governo do Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva está muito distante da
quela que imaginávamos mais adequada p~ra este
histórico instante. A popularidade do Sr. PreSidente o
credenciaria a produzir uma reforma que adicionasse
elementos ao que já foi produzido no Governo FHC.

Sr. Presidente, algumas preocupações foram le
vadas ao Sr. Relator durante a tramitação dessa PECo
Muitas emendas foram apresentadas pela nossa ban
cada e por vários Deputados do partid~. Acre~itáva

mos ser possível a contundente conslderaçao das
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Art.202 ..

''Ernenda Aglutinativa na 6:
Inclua-se no art. 1° do substitutivo do

Relator § 70 ao art. 202 da Constituição Fe
deral, com a seguinte redação:

§ 70 Lei estabelecerá regras gerais para
a previdência complementar do servidor pú
blico, nos termos do art. 24, inciso XII e res
pectivos parágrafos, sem prejuízo da institui
ção desse regime, na forma do art. 40."

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Custódio Mattos.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDS - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
siderando que o Relator acolheu na sua emenda re
dação que satisfaz plenamente os objetivos dessa
emenda, o PSDS a retira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.
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chamadas carreiras específicas de Estado. Acreditá- putado José Pimentel e outros que fizeram essa apro-
vamos que deveria sercriado um fundo complemen- vação final destacarem a medida da inclusão como a
tar com características que valorizassem a chamada vitrine maior da votação dessa reforma - uma carac-
contribuição definida. terística social que não poderia ser esquecida.

Também acrescentamos, pela primeira vez no Através das negociações, da discussão efetua-
debate, como diz a emenda aglutinativa, a inclusão da pelo nosso Vice-Líder Deputado Custódio Mattos,
dos desprevidenciados. Quarenta milhões de brasilei- pelo Deputado Alberto Goldman, com nossa partici-
ros não têm qualquer proteção, qualquer guarda-chu- pação, na Comissão.Especial que avaliou a reforma
va que não tenha única e exclusivamente caráter as- da Previdência, avaliamos que deveríamos retirar
sistencialista, o que faz parte da tradição do tratamen- nossa proposta de emenda aglutinativa, para contri-
to para essas figuras,. esses setores, esses trabalha- buir com a aprovação das matérias necessárias. Con-
dores que eventualmente estão em atividades infor- tinuaremos defendendo a inclusão definitiva e absolu-
mais, desempregados, ao relento da atividade e da ta daqueles que até agora não tiveram, nasociedade
cadeia produtiva normal. brasileira, a proteção necessária.

Nesse sentido, a Deputada Veda Crusius e nós, Portanto, neste momento, peço a atenção dos
através de emenda, depois da discussão que se apro- Srs. Deputados e a compreensão e o apoiamento da
fundou em nossabancada, apresentamos ao Relator Deputada Veda Crusius e da bancada do PSDS para
José Pimentel característica que nos parecia inova- a retirada da emenda aglutinativa.
dora no debate nacional, mecanismo que fizesse com O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
que os que não estivessem na atividade produtiva pu- putado Walter Feldman, V.Exa. fala pelos outros 2 au-
dessem tarnbémter um registro, um cadastro, um nú- tores? {Pausá} Sim.
mero previdenciário que fizesse com que, depois de Está retirada a Emenda Aglutinativa na 5.

~;n~~~7çr~~d~ g-a~O~ti~: ~;~:fí~ioP~~~::~:::~i~~~ O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda Aglutinativa na 6, do Deputado Ju-

davida. tahy Junior.
Houve, por parte do Relator José Pimentel, uma Peço ao Deputado Inocêncio Oliveira que faça a

apreciação parcial. S.Exa. apresenta em seu parecer leitura, por favor.
final uma estrutura que, em nossa avaliação, ainda é É lida a seguinte
tímida.

A Constituição deveria canalizar essa disposi
ção e essa vontade do Congresso Nacional num me
canisrno, numa operação que efetivamente viabilizas
se o atendimento desse segmento, que, em nossa
opinião, é absolutamente majoritário.

Mesmo não acreditando que a emenda da De
putada Veda Crusius, a nossa emenda e a emenda
aglutinativa apresentada pela bancada do PSDS ti
vessem sido contempla.das, tivessem dado rumo à li
nha necessária para que esse fundamental e majori
tário segmento da sociedade brasileira pudesse ser
conti;lmplado, o Deputado José Pimentel incorporou
ao seu parecer tal proposta. Isso nos parece a abertu
ra de uma porta que, atravês de lei adicional, infra
constitucional, poderá criar condições para que o
Estado brasileiro dê guarida, atenção, em situação
atuarial equilibrada, com apoio do Tesouro, mas tam
bém.com contribuIção, a esse segmento, em períodos
ainda difíceis da sua vida, para que possamos dar a
vitrine maior dessa votação de reforma da Previdên
cia.

Tenho ouvido aqueles que se destacaram nesse
debate, tenho ouvido a Liderança do PT, o próprio De-



"O servidor de que trata este artigo
que cumprir as exigências para a aposenta
doria, na forma do caput, terá os seus pro
ventos de inatividade reduzidos, para cada
ano antecipado, em relação aos limites de
idade estabelecidos pelo art. 40, § 1°, inciso
111, "a", e § 5° da Constituição Federal, na
seguinte proporção - agora a parte que in
teressa -: três inteiros e cinco décimos por
cento para aqueles que completarem a exi
gência para aposentadoria, na forma do ca
put, nos anos de 2004 e 2005".

Portanto, para os anos de 2004 e 2005, cria-se
regra de transição: a redução de 5% passa a ser de
3,5%. A partir de 2006, aplica-se o texto original.

Essa não é a regra de transição que gostaria de
estar aprovando. Mas, em relação ao que está no tex
to da emenda aglutinativa, sem dúvida alguma, acaba
sendo um avanço para aqueles que estão perto de al
cançar aposentadoria, tinham a regra de transição
estabelecida na Emenda Constitucional n° 20 e agora
perdem qualquer regra de transição. Com a aprova
ção dessa emenda aglutinativa, diminuímos a redu
ção anteriormente estabelecida de 5% para 3,5%.

Volto a frisar que não é a melhor das propostas
para uma regra de transição. Mas, sem dúvida algu
ma, a Emenda Aglutinativa n° 7 acaba representando
avanço em relação àquilo que foi aprovado na noite
passada. Lamentavelmente, ainda que encaminhan
do favoravelmente, acabamos votando hoje quase à
meia-noite, da mesma forma que votamos ontem.

É lamentável, mas essa emenda aglutinativa é
menos pior do que a que aprovamos na madrugada
de ontem: em vez fazer redução de 5%, acaba fazen
do de 3,5%. De acordo com a proposta anterior, pode
ríamos fazer uma redução de até 35%. Agora, com
3,5%, em 3 anos, por exemplo, a redução será de
10,5%, número mais aceitável do 15%, se fossem os
5% da proposta anterior.

Sr. Presidente, entendendo que não é a solução
ideal, mas a possível, encaminhamos a favor da pre
ferência.

"Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais,

preferência para votação do Destaque n°
11, apresentado à PEC nO 40, de 2003".

Sala das sessões, 6 de agosto de 2003. 
Assina: Neiva Moreira, Líder do PDT
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A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presi- emenda aglutinativa cria alternativa nessa área, pois
dente, peço a palavra pela ordem. admite, em vez dos 5% de redução por novo ano, re-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem dução de 3,5%. Portanto, é um avanço.
V.Exa. a palavra. Ainda que não seja a alternativa correta, cria-

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT -SP. Pela mos uma transição. O que seria um desconto de 5%
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, por novo ano acaba tendo tratamento diferenciado
não tive como usar o painel na outra votação, porque com a emenda aglutinativa que está sendo colocada
estava com problema na digitação. Votei de acordo em apreciação neste momento e é tem o seguinte
com a orientação do meu partido. teor:

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. VIGNATTI (PT - SC. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos.

(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento no seguinte teor:

DESTAQUE DE BANCADA N° 11
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. nos termos dos
arts. 117, inciso IX, 161, inciso II e § 2° do Regimento
Interno, destaque para votação em separado da
Emenda n° 130/03-CE à PEC nO 40, de 2003, que dá
nova redação ao § 1° do art. 8 da EC-20, constante
do art. 2° da referida proposta.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. -Ju-
tahy Junior, Líder do PSDB

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, que falará a favor da maté
ria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, já que a proposta original não conti
nha regra de transição, sem dúvida alguma essa
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putados José Carlos Aleluia, Custódio Mattos e de
mais Líderes, essa emenda aglutinativa é fruto de
acordo estabelecido na sala da Presidência, a partir
de emenda apresentada pelo Deputado Jutahy Junior
que tratava de novas regras para a transição.

O Deputado José Pimentel elaborou essa nova
proposta, denominada Emenda Aglutinativa n° 7 e
apresentada ao Plenário. O Deputado Arnaldo Faria
de Sá defendeu a inversãode pauta, para dar-se prio
ridade a essa emenda, para cuja apreciação, do pon
to de vista da Presidência, há acordo no Plenário.

Se não houvesse acordo político, o requerimen
to de inversão não poderia prosperar, porque não há
amparo regimental. Autorizei o DeputadoArnaldo Fa
ria de Sá a fazer a defesa da inversão, baseado no
pressuposto de que todas as Lideranças estão de
acordo em que apreciemos essa emenda aglutinati
va, que melhora a proposta original, apresentada pelo
Deputado José Pimentel.

Todos 0$ Ud~resentenderama explicação?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a Mesa a Emenda Aglutinativa resultante desse
acordo:

EMENDA AGLUTINATIVA N° 7
Com base no art. 118, § 3°, combinado com o

art. 122, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, propõe-se a fusão da Emenda n° 130 com o
texto da Emenda Aglutinativa n° 4, para dar nova re
dação ao § 1° do art. 2° da referida emenda, nos se
guintestermos:

"Art.2° .
§ 1°. O servidor de que trata este arti

go que cumprir as exigências para aposen
tadoria, na forma do caput, terá os seus pro
ventos de inatividade reduzidos, para cada
ano antecipado, em relação aos limites de
idade estabelecidos pelo art. 40, § 1°, 11I,
"a", e § 5° da Constituição Federal, na se
guinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por
cento para aquele que completar as exi
gências para aposentadoria na forma do
caput, nos anos de 2004 e 2005;

11 - cinco por cento, para aquele que
completar as exigências para aposentadoria
na forma do caput, a partir de 2006.

Sala das Sessões: - Assinam: Roberto Je'ffer
son, Líder do PTB; Eunício Oliveira, Líder do
PMDB; Roberto Freire, Líder do PPS; Sarney Filho,
PV; Nelson Pellegrino, Líder do PT; Aldo Rebelo, lí
der do Governo; Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL; Luiz Sérgio, Vice-Líder
do PT; Eduardo Campos, Líder do PSB; Inácio
Arruda, Líder do PCdo-B; Neiva Moreira, Líder do
PDT; Pedro Henry, Líder do PP; e Beto Albuquer
que, Vice-Líder do Governo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA..;. Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pelaordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
eu gostaria apenas de fazer uma observação. O PFL
tem requerimentos sobre a mesa que teriam prefe
rência sobre esse requerimento que está sendo apre
ciado. Concordamos em não advogar essa preferên
cia desde que não. sejam considerados prejudicados
os nossos requerimentos em razão da votação de in
versão que será realizada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Jose Carlos Aleluia, os requerimentos de in
versão apresentados pelo PFL no início da sessão fo
ram prejudicados porque o Plenário aprovou outra in
versão. A inversã9 que estásendo introduzida agora é
fruto de um acordo, mas, se V.Exa. não concorda com
o requerimento; ele não pode prosperar, porque não
tem amparo regimental.

O SR. JÓSÉ CARLOS ALELUIA - Não temos
objeção ao requerimf3nto de inversão.• Queríamos
apenas chamar a atenção a V;Exa. para o art. 160, §
3°, do Regimento Interno:

"Art. 160. Será permitido a qualquer
Deputado, antes de iniciada a Ordem do
Dia, requerer preferência para votação ou
discussão de uma proposição sobre as do
mesmo grupo.

§ 3° Recusada a modificação na
Ordem do Dia, considerar-se-ão prejudica
dos todos os requerimentos de preferência
apresentados..."

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Foi
exatamente isso que eu disse. No início, havia 4 re
querimentos de inversão, 3 do PFL e 1 subscrito
pelo Líder do Governo.
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, não houve rejeição do requerimento para modifica
ção na Ordem do Dia. Foi aprovada uma modificação.
O texto do Regimento não menciona caso de aprova
ção, mas de recusa, por isso não questionamos ante
riormente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, salvo engano...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Ao pé da le
tra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sal
vo engano, ao ser aprovada pelo Plenário uma inver
são determinada, as outras estão prejudicadas. Des
culpe, mas é uma organização natural, evidente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, estou seguindo a letra do Regimento, VExa. está
ampliando o entendimento. Estou me firmando na le
tra do Regimento, que trata apenas do caso de recu
sa. A inversão não foi recusada, foi aceita. Quero ape
nas que V.Exa. considere a existência dos meus re
querimentos, que posso até não usar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, Deputado José Carlos Aleluia. Os requerimen
tos de inversão apresentados por VExa. estão preju
dicados, porque o Plenário optou por uma inversão
que prejudica as solicitações de VExa. A inversão de
fendida pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá é
fruto de um acordo que estou apresentando ao Plená
rio.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, qual é o artigo do Regimento que sustenta a preju
dicialidade quando há aprovação de uma inversão?
Não está prevista a prejudicialidade que V.Exa. men
ciona.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, eu poderia me amparar na organização da
Ordem do Dia. Há uma obviedade nessa questão. Se
o Plenário optou por determinada ordem, aprovando
determinada preferência, é evidente que os outros re
querimentos que tratam de preferência estão prejudi
cados. Senão não haveria uma ordem para orientar o
Plenário. Acho que VExa. concorda com isso.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, eu tenderia a concordar com VExa. se as 2 prefe
rências incidissem sobre o mesmo tema, mas elas
tratam de assuntos distintos, por isso estou susten
tando a tese da não-prejudicialidade. A preferência
aprovada tem uma direção que não conflita com a que
requeremos. Não pretendo argüir essa preferência,
estou apenas querendo firmar a posição de que os re
querimentos não são prejudicados.

Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
considerar a observação de VExa., porque, à letra do
Regimento, aparentemente, a Presidência tende a re
signar-se. Entretanto, dada a obviedade da organiza
ção dos trabalhos nesta Casa, o argumento esposa
do por este Presidente, modéstia à parte, tem susten
tação na prática do Parlamento.

Vou receber a observação de V.Exa., estudá-Ia
e, oportunamente, responder a ela.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Apenas para
completar, quero dizer que o PFL, excepcionalmente,
acolhe o acordo feito, para que se melhorem as condi
ções de transição. Tenderíamos a aprovar o texto ori
ginai proposto pelo PSDB. Entendo que a proposta
aglutinativa apresentada tem menor eficácia do que a
simples votação do DVS do PSDB. Entretanto, como
o próprio PSDB a acolheu e há um avanço em relação
ao texto, o PFL subscreve o texto, aprova a inversão e
vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - A matéria ou a
inversão, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A in
versão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento que solicita inversão da pauta
para votação da Emenda Aglutinativa n° 7.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço

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

VExa. a palavra.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, segui a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To
dos os Srs. Líderes já devem ter recebido a Emenda
Aglutinativa n° 7, que, evidentemente, prevalece so
bre o requerimento de destaque do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda Aglutinativa nO 7.

Para encaminhar a votação, tem a palavra o De
putado Eduardo Paes, que falará a favor.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
vou falar no lugar do Deputado Eduardo Paes, em
nome do partido.
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o SR~ PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposta de
destaque do PSDB visava cobrir uma lacuna gravíssi
ma existente no projeto do Executivo e mantida no re
latório do Deputado José Pimentel. Não existe nenhu
ma fase de transição entre o que já determinou a
Emenda n° 20, aprovada no Governo anterior, e o tex
to atual. Ou seja, não há período de transição entre a
aposentadoria aos 53 anos para homens e 48 anos
para mulheres e a aposentadoria aos 60 anos para
homens e 55 anos para mulheres. Essa é uma lacuna
brutal.

Quando votamos aEmenda nO 20, essa questão
foi muito discutida. Fez-se então um acordo, que re
sultou na construção de uma fase de transição cha
mada de pedágio pelas pessoas comuns.

Na prop6sta do atual Governo e na proposta ini
ciai do Deputado José Pimentel, não há nenhum pe
dágio. Se a alguém falta 1 diapara completar 53 anos
de idade, esse alguém terá de trabalhar 1 dia mais 7
anos. Se a outro alguém faltam ainda 20 anos, esse
outro alguém teráde trabalhar 20 anos mais 7 anos. O
tratamento é, portanto, o mesmo para aquele que en
trou ontem e aquele que precisaria trabalhar apenas
mais 1 dia para ter direito a aposentadoria.

Apresentamos uma proposta de fase de transi
ção para que a cada ano faltante de trabalho corres
pondam2 an6s para efeito de aposentadoria, ou a
cada 6 meses, 1 ano. Dessa forma, Sómente depois
de 14 anos - 2 anos para cada. um dos 7 anos da dife
rença entre 53 e60 - é que a idade de 60 anos valeria
para todos.

A emenda aglutinativa do Deputado José Pi
mentel estabelece uma pequena transição, muito
leve, muito simplória, a.penas para aqueles que estão
para se aposentar imediatamente. Estabelece uma
perda de 3,5% para aqueles que completarem as exi
gências para aposentadoria na forma atual nos anos
de 2004 e 2005 e de 5% para aqueles que completa
rem as exigências a partir de 2006.

Éum avanço, Sr. Presidente. Nós, do PSDB, não
temos número para aprovar nossa emenda aglutinati
va. Precisaríamos de soa votos. Sabemos que não te
mos os 308 votos, porque não temos apoio da base
do Governo para essa prop6sta. Em função disso,
preferimos recua.r para dar um pequeno ganho a es
ses que estão à beira da aposentadoria a ter que per
dertudo.

Reconhecemos que é um ganho pequeno, que
conquistamos muito pouco, mas foi aquilo que pude
mos fazer dentro das limitações da nossa realidade
nesta Casa.

Essa é a razão pela qual apoiamos a Emenda
Aglutinativa n° 7.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado João Correia,
para falar a favor. (Pausa) Ausente do plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo
Chinaglia, para falar a favor.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, primeiro, quero cumprimentar o nobre Deputa
do José Pimentel por essa emenda aglutinativa que
faz justiça a esforços, diria, coletivos.

Quero falar especialmente da proposta de
emenda que a bancada do PT fez ainda anteriormen
te à produção do parecer pelo nobre Relator na Co
missão Especial. Nossa proposta de bancada ofere
cia 2 possibilidades. Uma era que, a cada ano faltante
para completar a idade mínima, acrescentavam-se 6
mesesdo que chamamos popularmente de pedágio.
A outra era que o redutor, em vez de ser 5%, confor
me a proposta inicialmente enviada pelo Govemo,
fosse de·apenas 2%, exatamente porque a bancada
do PT sempre entendeu que aqueles servidores que,
em época passada, tiveram como alternativa a transi
ção proposta pela Emenda Constitucional n° 20 não
poderiam mais uma vez sofreras conseqüências de
uma emenda constitucional sem que houvesse ne
nhum tipo de transição.

Esse é o sentimento da bancada do PT. Avalia
mos que essa emenda aglutinativa está longe de
atender àquela proposta que a bancada do PT apre
sentou tempos atrás, e desde aquele momento, pas
sando inclusive pelo período de discussão na Comis
são Especial e mesmo quando votamos a favor do pa
recer do Relator, deixamos claro que lutaríamos por
uma transição.

Ainda hoje pela manhã, por iniciativa de alguns
Parlamentares, especialmente o Deputado Luciano
Zica, reunimo-nos com o Líder da bancada do PT, De
putado Nelson Pellegrino, e, após essa reunião, con
seguimos audiência com o Ministro da Casa Civil,
José Dirceu, que falou como Ministro Ricardo Berzoi
ni e consultou o Presidente do PT, o ex-Deputado
José Genoíno. O Presidente do PT, o Ministro José
Dirceu e o Líder Nelson Pellegrino tiveram audiência
com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se
sensibilizou com o pleito da Central Única dos Traba-
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Ihadores. A partir daí, o que se buscou foi tentar fazer
uma previsão de maneira responsável, para saber o
que era possível atender.

Sr. Presidente, todos temos a dimensão de que
gostaríamos de fazer mais. No entanto, pelas condi
ções atuariais, econômicas e financeiras não só da
Previdência, mas do País, o Presidente Lula quis ter
garantias de que, ao atender, seria possível honrar,
levando-se em conta principalmente a situação dos
Estados e Municípios.

Assim, com a convicção de que estamos con
quistando um avanço, mas também com a honestida
de intelectual de que não é tudo aquilo que gostaría
mos de realizar, comemoramos esse avanço, diria, de
última hora, porém importante, porque vai beneficiar
milhares de servidores pelo Brasil afora.

Portanto, a bancada do PT apóia essa emenda
aglutinativa tal qual foi apresentada pelo Presidente
João Paulo Cunha e pelo Relator, Deputado José Pi
mentel. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui
to obrigado, nobre Deputado.

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

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PV, assim
como os demais partidos da base de apoio ao Gover
no, é signatário dessa emenda, que é fruto de um
acordo.

Evidentemente, o PV vota "sim".
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota
"não".

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
emenda é a constatação de todos os Líderes desta
Casa sobre a necessidade de se fazer uma regra de
transição.

Não encontramos um mecanismo ideal. Essa
emenda atenua a questão, possibilitando às pessoas
que estão próximas de adquirir o direito à aposenta
doria uma situação mais favorável.

Portanto, o PCdoS considera a emenda um
avanço e vota "sim".

O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT também
acredita que houve um avanço. Não é o ideal, pode
ríamos avançar um pouco mais, mas pelo menos se
perde menos. Em 7 anos, haverá um ganho de 10,5%

O PDT vota "sim".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém somos autores dessa emenda. Entendemos que
ela avança. É tímida, mas demonstra a sensibilidade
do Governo com o estabelecimento de uma regra de
transição.

O PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu

ero dizer que provavelmente teremos mais votações.
Como vota o PSB?
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or

dem. Sem revísão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
entendeu como um avanço, no que diz respeito à tran
sição, ainda na apresentação da emenda aglutinativa,
o fato de a base ter conseguido incluir o abono de
11 % para os servidores públicos que atingirem a ida
de constante na Emenda Constitucional n° 20 e per
manecerem no serviço público, mas o conjunto da
base entendeu a necessidade de haver algum avanço
para essa regra de transição. Está aí uma regra que
melhora. Subscrevemos essa emenda aglutinativa.

Queremos ressaltar ainda a atitude que o PFL
tomou, permitindo que rapidamente pudéssemos vo
tar essa emenda.

O PSB vota "sim".
O SR. GIACOBO (Bloco/PL-PR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim", por considerar que houve um avanço, e parabe
niza V.Exa. pela intervenção.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Progressista considera que seria apenar demais
o servidor público que trabalhou tantos anos não ha
ver uma regra de transição para a aposentadoria.
Com essa Emenda Aglutinativa n° 7, encontramos um
caminho que não é o ideal, mas é o que se pôde con
quistar.

Parabenizo o Relator, Deputado José Pimentel,
por essa emenda aglutinativa.

O PP vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PTS, Deputado Fernando Gonçalves?
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTS - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PTS vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB, Deputado Alberto Goldman?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como já dissemos no encaminhamento, o PSDB
apresentou destaque de emenda aditiva sobre a ma-



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Nelson Pellegrino?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
vejo problema algum nasugestão apresentada pelos
colegas do PSDB e do PFL, mas quero dialogar com
os Deputados seus autores. Há um ditado popular
que ensina o seguinte: "Quem pode mais pode me
nos". Se o servidor teria de atingir essa condição em
2004 e 2005, é óbVio qtlese a preencher em 2003 já
estará habilitado. Isso é óbvio, é lógiCo. Se ele teria de
preencher essas condições em 2004 e .2005 e alcan
ça-as em 2003, automaticamente já esta habilitado.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Permi
te-me V.Exa. um aparte?

O SR. NELSON PELLEGRINO - Permita-me
apenas fazer uma observação final: o que se preten
de com a emenda égàrantir àqueles servidores ho
mens que nos anos de 2004 e 2005 completarem 53
anos de idade e35 de. tempo de serviço público, ou
seja, que no decorrer desses anos preencherem os
termos da Emenda n° 20, um menor redutor. Trata-se
de uma regra de transição. É óbvio que o servidor que
completar esse tempo em 2003 também faz jus a
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téria. Precisaríamos de 308 votos. Não temos esse PSDB,ou a constante da Emenda n° 20, no sentido
número. Mas entendemos que o fato de termos apre- de que o tempo de trabalho a mais para alcançar a
sentado essa emenda pelo menos levou o Relator e o aposentadoria correspondesse a 20% daquele que
Governo a se sensibilizarem minimamente e apre- falta na regra atual, a partir da promulgação da emen-
sentarem a Emenda Aglutinativa n° 7. da. De qualquer forma, entre oprojeto original do Re-

Portanto, nosso voto é "sim". lator e a emenda agll,ltinativa, votamos com a emen-
O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, da. Mas sugiro ao ilustre Relator, para dirimir a dúvida

peço a palavra pela ordem. providencialmente apresentada pelo PSDB,. pelo De-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem pl,ltadoCarlos Sampaio, que seja feita uma retificação

V.Exa. a palavra. de redação na emenda aglutinativa. O item I do § 1°
O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela or- do art. 2° ficaria assim redigido: "(...) para a aposenta-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- doria na forma do caput (...) até o ano de 2005".
ria de esclarecimentoacerca do inciso I do § 1° do art. Seo ilustre Relator houverpor bem aceitar a su-
2°, onde se lê: "três inteiros e cinco décimos por cento, gestão, poderia ser feita apenas lima emenda de re-
para aquele que completar as exigências da aposen- dação, e nesse caso votaríamos favoravelmente à
tadoria na formado caput nos anos de 2004 e 2005". emenda aglutinativa.
Indago: alguém que tenha tempo para se aposentar O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr.
em ~utubrode 2003,8ea reforma for promulgada em Depl,ltado, V.Exa. vem, em auxílio ao DeputadoCar-
setembro de 2003, não será contemplado por esse los Sampaio, sugerir nova redação?

texto? O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela or-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- demo Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, con-

putado Carlos Sampaio, a observação de V.Exa. é im- d ··D· t· d· .J r R· b rt A d R IR cor o como epu a oose oe o rru a. essa-
portante. Peço-lhe que a repita ao elator, a fim de vo apenas que, emvezde "até 2005", é melhor acres-
que S.Exa. se pronunciesobre o caso. centar"até o final de 2005", para não haver dúvida $0-

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, no bre se a regra vale até o início ou até o final desse
inciso I, ao se reduzir o chamado "pedágio" para

d
ano.

quem completar é;lS exigências nos anos e 2004 e
2005, penso que não se atentou para o fato de que
aposentadorias possam. ser requeridas no exercício
de 2003. Para este ano não existe redutor. Suponha
mosque a reforma da Previdênciaseja aprovada em
setembro de 2003 e. eu tenhatempo para me aposen
tar em outubro; qual.éo. redutor que me cabe, se o
texto só se refere~200~ e2005?

O SR. PRE~IDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputad9 Carlos Sampaio. O Relator vai
manifestar-se sopre se4questionamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
ComO vota o PMOB?

O SR. EUNíCIC> OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o
PMDB entende que evoluiu a negociação, no que se
refere a esSá emendá aglutinativa. Por isso, encami
nha o voto "sim".

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

O SR.J(JSÉ· ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PFL considera que esse é um ponto fundamental da
reforma previdenciária. Preferiríamos que a fórmula
de transição fosse a inicialmente oferecida pelo
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esse benefício, uma vez que já preencheu as condi
ções. Éa interpretação lógica do texto constitucional.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Se VExa.
me permite um aparte, Deputado Pellegrino...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arruda, um minuto apenas. Vamos ouvir o Re
lator. Antes, porém, como vota o PT?

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, o PT vota "sim" à emenda, e não vê problema al
gum em se fazer, se o Relator concordar, essa corre
ção gramatical, para deixar o texto mais claro. É mais
um avanço, mais uma conquista obtida, o que mostra
a sensibilidade do Governo Federal à causa dos ser
vidores.

Portanto, como todos os partidos que estão
aprovando essa medida benéfica para os servidores,
vamos votar "sim".

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, que
ro primeiro parabenizar a base aliada pelo empenho,
pelo esforço para tentar produzir algumas alterações
na regra de transição. Segundo, quero agradecer par
ticularmente a bancada do PT, que inclusive constitu
iu um grupo, coordenado pelo Deputado Arlindo Chi
naglia, e produziu uma emenda idêntica a essa. Ter
ceiro, agradeço à Central Única dos Trabalhadores,
que também muito trabalhou no processo de negocia
ção' convocando e trazendo para dialogarem conos
co várias entidades do funcionalismo. Quarto, agra
deço ao próprio PSDB, cuja emenda também aponta
va esse caminho, e a todos os Líderes que estão de
acordo com a emenda aglutinatíva.

Portanto, o Governo vota "sim".
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem, antes de o Relator
se manifestar.

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, nossa
orientação é o voto "sim", mas o painel registra "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Cor
rija-se: o PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para que não paire ne
nhuma dúvida, o Relator está dando a seguinte reda
ção ao inciso I do § 1° do art. 2°: ''três inteiros e cinco

décimos por cento para aquele que completar as exi
gências para aposentadoria na forma do caput até 31
de dezembro de 2005"; e ao inciso 11: "cinco por cento
para aquele que completar as exigências para apo
sentadoria na forma do caput a partir de 1° de janeiro
de 2006".

O SR. CARLOS SAMPAIO -Sr. Presidente, sin
to-me contemplado com a nova redação e agradeço
ao nobre Relator a sensibilidade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Mesa vai repetir a leitura, Deputado Pimentel:

"Art.2° .
§ 1°. O servidor de que trata este arti

go que cumprir as exigências para aposen
tadoria, na forma do caput, terá os seus pro
ventos de inatividade reduzidos, para cada
ano antecipado, em relação aos limites de
idade estabelecidos pelo art. 40, § 1°, 111,
"a", e § 5° da Constituição Federal, na se
guinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por
cento para aquele que completar as exigên
cias para aposentadoria na forma do caput
até 31 de dezembro de 2005;

11 - cinco por cento para aquele que
completar as exigências para aposentadoria
na forma do caput a partir de 1° de janeiro
de 2006."

Essa é a redação final.
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. MANATO - Sr. Presidente, peço a palavra

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

VExa. a palavra.
O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT respeita o
acordo. O que estamos votando aqui resulta de um
grande acordo que o PDT está respeitando. Acho que
todos os partidos desta Casa, quando fizerem um
acordo, devem respeitá-lo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.
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Peço às Sras. e aos Srs. Deputados que aguar- bom texto para a reforma da Previdência. Basta
dem um pouco mais, porque poderá haver mais vota- dar-lhe um pouco de tempo.
ções. Aproveito para parabenizar o ilustre Relator, o

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- Deputado José Pimentel, por ter avançado nessa pro-
te, peço a palavra pela ordem. posta com essa regra para o processo de transição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
VExa. a palavra. tifico: a sessão extraordinária será realizada hoje,

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela quinta-feira, às 11 horas.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pe- O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,
dimos aos partidos da base aliada que alertem suas peço a palavra pela ordem.
Deputadas e seus Deputados, por favor, no sentido O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
de que permaneçam em plenário, porque haverá VExa. a palavra.
mais votações. O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
ero informar ao Plenário que amanhã, quinta-feira, votação anterior, votei de acordo com a bancada do
haverá sessão extraordinária a partir das 11 h, com PSB.

votações nominais. O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or-
Solicito aos Srs. Deputados que venham ao ple- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-

nário, porque estamos em processo de votação. tação anterior, votei com o PT.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre- O SR. CABO JÚLIO (PSB-MG. Pela ordem.

sidente, peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- anterior, votei conforme a orientação do PSB.

putado Ronaldo Vasconcellos, para seguir a orienta- O SR. VIEIRA REIS (PMDB - RJ. Pela ordem.
ção do Deputado Alexandre Cardoso, eu não poderia Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
dar a palavra a V.Exa. O Deputado Cardoso pediu que anterior, votei de acordo com o PMDB.
não se concedesse a palavra pela ordem. O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Estou
pedindo a palavra ao Presidente, não ao Deputado (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Alexandre Cardoso. Presidente, informo que na última votação votei con

forme a orientação do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - (Ri-

sos.) É que tem procedência e base regimental o pe- O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
dido do Deputado Alexandre Cardoso. Mas como Presidente, peço a palavra pela ordem.
VExa. está ansioso, vou passar-lhe a palavra. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB _ VExa. a palavra.
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Muito O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-
obrigado. V.Exa. demonstra competência. RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Sr. Presidente, quando a bancada do PTB se re- dente, registro que está desde ontem ausente a estas
uniu para discutir essa questão, fiz exatamente essa votações o companheiro de bancada do Rio Grande
pergunta ao nosso Líder, o Deputado Roberto Jeffer- do Norte Deputado Nélio Dias, o qual se encontra no
son, que nos respondeu o que sabia. No debate neste Estado de São Paulo, em rigoroso tratamento de saú-
plenário, presidido por V.Exa. , foi feita a mesma per- de, graças a Deus em bom estado e em pleno proces-
gunta ao ilustre Relator, o Deputado José Pimentel, so de recuperação, contudo impedido de comparecer
que nos deu algumas respostas, as quais, do ponto às votações. Por motivo de saúde o companheiro Né-
de vista público, acabamos aceitando, mas vejo que Iio Dias não pôde comparecer às votações de ontem
nosso questionamento tinha muita procedência, tanto nem às de hoje, pelo que quis registrar o fato, para
é que agora avançamos na regra da transição. Ainda justificar sua ausência.
não é o texto ideal, mas é bom. A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a

Isso mostra, Sr. Presidente, que, além de capa- palavra pela ordem.
cidade de debate e paciência, esta Casa tem inteli- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
gência, competência e independência para criar um VExa. a palavra.
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Partido Bloco Voto

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Sim
Jader Barbalho PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 17

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 8

Votaram

Orientação

PT -Sim
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB -Sim

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 40/2003 - EMENDA
AGLUTINATlVA N° 7

Início Votação: 07/08/200300:19
Fim Votação: 07/08/2003 00:31
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 21 :39

Resultado da Votação

SIM: 481
NÃO:10
ABSTENÇÃO: 2
TOTAL: 493

É APROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA N° 07.

Está prejudicado o Destaque n° 11 , da Bancada
do PSDB.

Sim: 481
Não:10
Abstenção: 2
Total da Votação: 493
Art. 171
Total Quorum: 494

A SRA. MIRIAM REID (PSB - RJ. Pela ordem. PRONA - Não
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tenho uma PV - Sim
reclamação: faz-se uma votação na calada da noite
com o Plenário calado? Existe uma lista de oradores!
Poderia V.Exa., em respeito aos 494 Deputados pre-
sentes, dar prosseguimento a ela? Gostaria de obter
o apoio de V. Exa. nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Mesa vai anunciar o resultado:

~- ~---- - - ~~~
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Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
SUas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas : 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre : 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 8

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 Sim
Luciano Leitoa PDT Sim

Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL 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 Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares 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 Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijá PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 22

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim"
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Nazareno Fonteles PT Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoS Sim
Total Piauí: 10
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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 Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL 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

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 8

Sim

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
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
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMDB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 23

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
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 Mondonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
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Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP 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 Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 39

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PS8 Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
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 PTB Sim
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
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 Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira S.Part. Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizib PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 52

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 8

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
Antbnio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
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Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Miriam Reid PSB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
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 Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
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 lhame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Abstenção
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
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 Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fahtazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
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 PSDB Sim
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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 PSOB Sim
Total São Paulo: 68

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSOB Sim
Wellnton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSOB Sim
Total Mato Grosso : 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Sim
José Rajão PSOB Sim
José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
Carlos Alberto Leréia PSOB Sim
Enio Tatico PTB Sim
Jovair Arantes PSOB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 16

Sim

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMOB Sim
Vander Loubet PT Sirn
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow POT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
Or. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Max Rosenmann PMOB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PSB Sim
Total Paraná: 29

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
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Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Abstenção
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 28

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais,
preferência para votação dos Destaques nOs
7, 8 e 12, apresentados à PEC nO 40, de
2003.

Sala das sessões, 7 de agosto de 2003. - Assi
na: Aldo Rebelo, Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esse requerimento deve ser também fruto de acordo
firmado entre os Líderes. Trata-se da matéria que
versa sobre a contribuição dos inativos.

Há 3 requerimentos para os quais esta Presi
dência solicita a atenção do Plenário: trata-se dos
Destaques nOs 7, 8 e 12. O Destaque n° 7, do Deputa
do José Carlos Aleluia, visa à retirada da taxação dos
inativos, tanto os atuais como os futuros - é o mesmo
destaque de bancada do PCdoS. Já o destaque de
bancada do PDT contempla somente os atuais.
Entretanto, como há acordo, procederemos a apenas
uma votação para os 3 destaques, com base no Des
taque n° 7.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, o PDT, no
acordo...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
chegar a esse ponto, Deputado Dr. Hélio.

O SR. DR. HÉLIO - Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

adesão do PDT a esse acordo - evidentemente, com
a concordância do líder - deu-se sob a condição de
que o partido tenha o direito de fazer o encaminha
mento, o que já lhe está garantido. Não o fará agora;
vou conceder-lhe a palavra oportunamente. Foi esse
o acordo proposto aos Líderes.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que ficasse claro qual é o acordo que se está
propondo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs.
Líderes, Sras. e Srs. Deputados, há 3 destaques que
incidem sobre o mesmo tema - a contribuição dos
inativos --, que estamos juntando em um só. Teremos
uma só votação, a do Destaque n° 7, do PFL. Como o
PDT também havia feito um destaque sobre essa ma
téria, estamos garantindo à Liderança do PDT, ao De
putado Neiva Moreira ou a quem o partido indicar, o
privilégio de fazer o encaminhamento e explicitar a
posição do partido. Caso seja aprovado o requeri-
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mento de retirada da taxação dos inativos do parecer tadas outras 2 emendas aglutinativas, uma pelo PFL
do Deputado José Pimentel, a taxação estará retira- e outra pelo PCdoB. Na medida em que se juntam as
da. Caso seja rejeitado, será mantida. Portanto, os 3 3 emendas aglutinativas, votam-se as 3 num voto só,
destaques foram feitos para que seja retirado do pare- e elas têm sentidos diferentes. Isso deve ficar muito
cer do Deputado Pimentel a parte que trata da taxa- claro.
ção dos inativos. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

O Relator falará sobre o mérito da matéria. putado ·Pompeo de Mattos, deixe-me interrompê-lo.
Os que forem contrários à retirada da taxação e Já expliquei exatamente isso que VExa. está dizendo.

quiserem manter essa regra no texto deverão somar Estou advertindo que só é possível prosperar a vota-
308 votos. ção se houver acordo. Por isso é que perguntamos ao

OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA-Sr. Presiden- Líder do PDT, o Deputado Neiva Moreira, se havia
te, apenas uma informação: estamos dispostos a vo- concordância. É claro que se o PDT não concordar,
tal" o Destaque n° 7 do PFL e não votar os outros, mas se insistir em fazer a votação em separado, o acordo
exigimos algumas condições para isso. A primeira de- não prOSpera.
las é a manutenção da emenda aglutinativa referente O SR. POMPEO DE MATTOS - Mas quero es-
ao subteto, porque foi uma conquista junto à Mesa. A c1arecer urn aspecto, até porque há uma decisão do
segunda é a votação do DVS dos pensionistas. Aten- Diretório Nacional do PDT que é maior do que a da
didos esses pontos, o PFL concorda com a votação bancada do partido. Quero fazer aqui um exercício de
de uma só vez do item relacionado aos inativos. raciocínio: se votarmos os 3 destaques juntos e o re-

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden- sultado for a rejeição, encerra-se o assunto. Se os vo-
te, peço a palavra pela ordem. tarmos separados, primeiro apreciaremos o do PFL;

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem se rejeitado, em seguida votaremos o do PCdoB; reje-
VExa. a palavra. itado esse também, em seguida vamos votar o do

O SR. ROBERTOJEFFERSON (PTB - RJ. Pela PDT.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Como a emenda do PFL é mais abrangente,
VExa. estava explicando como será a votação; quem faço aqui a seguinte leitura: conhecendo o Plenário e
deseja manter o texto vota de que forma? contabilizando os votos, pelo fato de a emenda do

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - PFL contemplar os atuais e os futuros inativos, tenho
Quem deseja manter o texto vota contra o destaque. a convicção de que ela não será aprovada, e assim a

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Quem quer nossa emenda, Sr. Presidente, acabará sucumbindo.
manter o texto vota "não" ao destaque? Se a emenda do PDT for votada em separado, por

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota proteger tão-somente os atuais inativos, essa emen-
"sim" aolexto. da tem mais chances de não sucumbir e ser aprovada

O SR. ROBERTO JEFFERSON - O voto será na Casa.
"sim" ao texto? Para manter o texto, vota-se "sim"? Essa é a posição do Diretório Nacional do PDT,

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - faço esta ressalva.
Exatamente. Quem quer manter o texto votará "sim". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, putado Pompeo de Mattos, VExa. não é Vice-Líder. O
peço a palavrapela ordem. Líder do PDT concordou com o acordo. Foi dito ao mi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem crofone pelo Vice-Líder DI". Hélio que havia concor-
VExa. a palavra. dância. AMesa não avalianem entra no mérito de de-

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela cisões das instânciaspartidárias. O que Ihé diz respe-
ordem. Sem tévisão do orador.) - Sr. Presidente, peço ito são as decisões das bancadas, dos Deputados e
a V.Exa. um esclarecimento. O PDT, em seu diretório Deputadas. Fui bem claro no início ao dizer que se
nacional, tomou a decisão de preservar os direitos trata de um acordo: na votação, apresentaremos a
dos atuais aposentados no sentido de não voltarem a proposta mais abrangente ao Plenário. Aprovada ou
contribuir.. Em função disso, a bancada apresentou rejeitada, eSSe assunto estaria encerrado a partir
emenda para préservar odireito dos atuais aposenta- dessa votação.
dos de não voltarem a contribuir para a Previdência O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-
Social. Acontece, Sr. Presidente, que foram apresen- vra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem cada é favorável ao acordo e o mantém - a favor dos
VExa. a palavra. atuais e dos futuros inativos.

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Pela ordem. Sem O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do te, peço a palavra pela ordem.
POT pede a VExa. um prFlzo de 3 a 5 minutos, pois O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
estamos aqui discutindo algumas questões. VExa. a palavra.

A bancada do POT entende que o acordo acres- O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
centa, amplia as negociações, inclusive pelo fato de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, logo
que a taxação poderia ser retirada tanto para os atua- após esta votação, votaremos o teto do Judiciário, do
is quanto para os futuros inativos. Por esse entendi- Ministério Público e dos procuradores e defensores
mento, concordamos, juntamente com o PCdoB e públicos?
com os colegas do PFL, com a possibilidade de votar- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mos de uma vez. No entanto, estamos novamente Exatamente. A novidade é que a emenda substitutiva
consultando a nossa bancada, e tudo aponta que o apresentada e subscrita portodos os Srs. Líderes, ex-
acordo será mantido, para votarmos contra a taxação ceto o Oeputado Aldo Rebelo, introduz como teto o
dos atuais e dos futuros inativos. Portanto, peço a percentual de 90,2% para o Judiciário e incorpora os
VExa. apenas 2 ou 3 minutos. procuradores no mesmo artigo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.- Sr. O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden-
Presidente, peço a palavra pela ordem. te, procuradores e defensores públicos?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
VExa. a palavra. defensores públicos continuam, já estavam; a novida-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela de são os procuradores.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-
nho uma pergunta referente ao acordo. te, pela ordem.

O PFL aceita manter o acordo se for mantida a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
emenda aglutinava que soluciona o problema relativo VExa. a palavra.
ao Poder Judiciário e aos procuradores. Até agora, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
nenhum Líder do Governo disse que a emenda está Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mantida. Se estiver, manteremos o acordo, evidente- é fundamental também que votemos o destaque con-
mente votando a favor do nosso destaque, desde que cernentes aos órfãos e das viúvas, porque o texto
o POT também o faça. está inadequado. Há um OVS do Partido da Frente Li-

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a beral a respeito.
palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Oos

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem órfãos, desconhecia. Oas pensionistas?
VExa. a palavra. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or- te, é necessário falar a linguagem que o povo enten-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, man- de. Os pensionistas podem ser os órfãos, os viúvos
temos o acordo. Se tivermos uma única votação com ou as viúvas.
os destaques que tratam da cobrança dos inativos e, O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden-
em seguida, votarmos a emenda aglutinativa que tra- te, pela ordem.
ta do subteto dos procuradores, sobre o que há prati- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
camente consenso entre os partidos, embora a Lide- VExa. a palavra.
rança do Governo tenha outra opinião, teremos uma O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
solução adequada. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- para esclarecimento do Plenário, quem votar "sim"
vra pela ordem. vota pelo texto original.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pela
VExa. a palavra. manutenção do texto.

O SR. DA. HÉLIO (POT - SP. Pela ordem. Sem O SR. CELSO RUSSOMANNO - Quem votar
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a maioria da ban- "não", vota contra o texto original.
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o SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -:. Sr. Presidente, pe
diria aos companheiros do PTB que, por favor, não
saiam do plenario. Este é um teste pelo qual o partido
vai passar agora. Peço aos cúmpanheiros do Partido
Trabalhista Brasileiro que não deixem o plenário, por
favor. É fundamental a presença de cada um.

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela úrdem. Sem revisão do úradúr.) - Sr. Presidente,
fiz uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Já
está respondida.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - O Líder res
pondeucom relação ...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, respondeu as duas condições.

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA - Votaremos
as duas?

O SR; PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
emendaaglutinativa dos magistrados e o destaque de
votação em separado dos pensionistas.

O SR; PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao Depu
tado JoséPimentel.

O SR. JOSE PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, este acordo visa votar
mos os ~.d~staquesconjuntamente,sendo o DVS n°
7, do PFL, mais abrang:ente do que os de nOs 8 e 12.
Esse DVS tem como objetivo retirar a cobrança dos
aposenta~osedas pensionistas.

Sr. Presidente, hoje há 2.140 Municípios brasile
iros comre~imepróprio e cobram dos seusaposenta
dos epemsionistas sem qualquer isenção. A proposta
aqui apro~~da na emenda aglutinativa isenta os atua
is aposentad()s epensionistas querecebem até 1.200
reais, ou seja, 50% do teto do Regime Geral.

O que isso representa? Que 90% dos atuais
aposent~d?sepensionistas desses 2.140 Municípios
ficamisen~?s, e aquelesque votarem para a derruba
da dess~ item estarão condenando esses Municípios
a continu~r7rn.pagando a partir de 240 reais porque
não têmíse~9ão.

Hoje, dos 26 Estados da Federação, 12 cobram
de apos~ntados e pensionistas sem qualquer isen
ção. Oesse~ .• 1.2 .Estados, 2 são hoje administrados
peloPFLBahià e Sergipe. A Bahia cobra 11% de
aposentados e pensionistas sem qualquer isenção;

Sergipe cobra 10% sem qualquer isenção. Essa ten
tativa pode penalizar todos os aposentados e pensio
nistas de 12 Estados que pagam a partir de 240 reais,
que são a menor aposentadoria e a menor pensão.

Sr. Presidente, as três Armas - Exército, Mari
nha e Aeronáutica - cobram dos seus aposentados e
pensionistas 7,5% desde janeiro de 2001. Com esta
proposta, os aposentados e pensionistas daMarinha,
do Exército e da Aeronáutica que recebem até 1.200
reais estarão isentos, e aqueles que se aposentarem
ou começarem a receber pensões depois de aprova
da esta emenda, terão isenção até os 2.400 reais.

Exatamente por isso, Sr. Presidente, quero votar
em globo os3 OVSs, para que possamosdizer àque
les quereceb~m aposentadoria a partir desses valo
res: vamos pagarmenose fazer justiça com os de bai
xa remuneração e cobrar daqueles que historicamen
te viveram às custas da Nação brasileira.

Obriga~o. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento para o DVS nO 7.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausá)

APROVADO.
O SR•..PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está prejudicado o seguinte requerimento:
Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 160 do

RICD, preferência. pa.ra votação do destaque de ban
cada n° 7, para que o mesmo seja o 1° destaque a ser
apreciado.

Sala das Sessões, em agosto de 2003.
Assina: José Thomaz Nônõ, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Destaque de bancada.

DESTAQUE DE BANCADA N° 7 PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa, nos ter
mos do art. 161, 5 e § 2° do Regimento Interno, desta
que para votação em separado do art. 40, caput e §
18, da Constituição Federal, constantes do art. 1° do
Substitutivo e do art. 4° do Substitutivo.

Sala.das Sessões, 5 de agosto de 2003. - Assi
na: Rodrigo Maia, Vice- Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra o destàque, portanto, a fa
vor do texto, tem a palavra o Deputado Wilson San
tos.



o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nobre Deputado Inocêncio Oliveira, quero fazer uma
solicitação a V.Exa.Quando estava falando o nobre
Deputado Wilson Santos, apareceu o nome de S.Exa.
no painel indicando que era suplente. Nesta Casa,
S. Exa. não é suplente, mas Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado José Carlos Aleluia, o nobre Deputado
Wilson Santos é suplente da Mesa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Ah! Suplente
da Mesa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ain
da falarão os Deputados Rodrigo Maia, Onyx Loren
zoni, Moroni Torgan e Gervásio Silva.

A Presidência coloca até 4, porque, se faltarem
os 2 primeiros, terão os 2 últimos para falar, ou seja, 2
a favor e 2 contra.

Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre
Deputado Rodrigo Maia, que disporá de 5 minutos.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, ouvi
com atenção as palavras do Relator. Não entendo por
que a cisma do Relator com o PFL. Não sei se em seu
discurso S.Exa. agradeceu aos Governadores do PFL
o apoio de ontem à aprovação dessa reforma. Aliás,
sem o apoio dos Governadores, o PT não teria apro
vado essa reforma. Espero até que S.Exa. se retifi
que, pois foi uma homenagem que S.Exa. fez aos Go
vernadores que apóiam a reforma da Previdência e
que o PFL respeita. Sou contra a reforma, mas respei
to a posição dos Parlamentares e dos Governadores
do meu partido.

Nesta noite, o Governo do Presidente Lula esta
rá ferindo de morte a sua base Parlamentar. Deputa
dos que durante anos defenderam os servidores pú-
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O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Sem re- Por isso, Sr. Presidente, minha postura aqui é
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- contra a proposta de taxar os aposentados e pensio-
tados, toda a sociedade brasileira aguarda atenta- nistas de todo o Brasil. (Muito bem! Palmas.)
mente a posição de cada Parlamentar sobre o tema Muito obrigado.
nesta noite, quase madrugada. A taxação de inativos,
aposentados e pensionistas, talvez tenha sido o gran
de emblema de toda a proposta de reforma previden
ciária no País. O Brasil sabe que precisamos fazer
essa reforma. A divergência é como e com que inten
sidade.

Em janeiro de 1999, o Partido dos Trabalhado
res, o PCdoB, o PDT e o PSB entraram no Supremo
Tribunal Federal com Ação Direta de Inconstituciona
lidade para derrubar a Lei Ordinária n° 9.783, que es
tabelecia a taxação de inativos do Brasil. Hoje, mais
precisamente no dia 30 de abril, o Sr. Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva encaminha a PEC n° 40, propon
do no seu bojo a taxação de aposentados e pensio
nistas.

Sou contra a proposta por algumas razões mui
to claras. A primeira, por se tratar de ato inconstitucio
nal que fere direito adquirido, direito individual e coisa
julgada.

Segundo, porque a arrecadação que o Governo
pretende fazer sobre aposentados e pensionistas
será menor do que 900 milhões de reais/ano, infinita
mente inferior ao rombo que o Governo ora diz ser de
50 bilhões de reais, ora diz ser de 40 bilhões, mas nin
guém sabe ao certo qual é o chamado rombo da Pre
vidência.

Terceiro, taxar inativos é uma atitude confiscató
ria. Para cada contribuição, a Constituição exige uma
contrapartida, qual seja o benefício. Qual o novo be
nefício que receberão aposentados ou pensionistas?
Não há mais nenhum novo benefício. Se não há ne
nhum novo benefício, é porque a proposta de tribu
tá-lo é inconstitucional e não garante contrapartida a
uma nova contribuição que o aposentado e o pensio
nista farão.

Por último, Sr. Presidente, trata-se de uma inco
erência política total, há muito tempo não vista no
País. A Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil apresentou, e vem apresentando, um vídeo em
que o então candidato Lula dizia ao Brasil que não
mexeria na questão dos aposentados e pensionistas.
O Presidente Lula foi mais longe ao dizer que tinha
conhecimento de decisão do Supremo Tribunal Fede
ral, segundo a qual aquela instituição havia reconhe
cido a inconstitucionalidade da matéria e que, se al
guém dissesse na campanha que faria a tributação,
estava mentindo ao Brasil. Não sei quem mentiu: se o
candidato Lula ou o Presidente Lula.



"No fim das contas, a lei terminou, ao
cometer uma força que nem as emendas
constitucionais possuem, a força de retroa
gir para prejudicar as situações constituídas
de aposentadorias e pensões, que, obtidas
à luz da legislação então imperante, ganha
ram a compostura de direito adquirido ou de
ato jurídico perfeito".

Sr. Presidente, esse texto é assinado pelo Minis
tro Carlos Ayres Britto, indicado pelo Presidente Lula
há poucos meses para o Supremo Tribunal Federal.

Entramos com mandado de segurança e espe
ramos, se esse destaque for derrotado entre o 1° e o
2° turnos, conseguir nossa liminar para segurar esta
votação, porque é muito constrangedor para todos
nós taxar os aposentados, as velhinhas, os órfãos
brasileiros.

Além dessa votação, apreciaremos também a
questão das pensões, que é muito grave. O Govemo
irá desmontar as pensões, porque acabou com a inte
gralidade. Hoje o Governo já viu isso.

Sr. Presidente, espero conseguirmos mostrar a
esta Casa que esta votação é completamente desne
cessária. Como eu disse, entendemos a posição dos
Governadores do Brasil, mas todos têm condição de,
com boa administração, obter o seu ativo fiscal sem
taxar os nossos aposentados, pensionistas e órfãos.
Por isso peço a reflexão de cada um.

Aqueles que ontem no texto principal ficaram na
dúvida se votariam ou não, se sairiam do plenário ou

--.J:l.IItll.i1
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blicos e a qualidade no serviço público, na noite de não, se houver muita dificuldade, saiam do plenário
ontem e na de hoje, estarão feridos de morte. Terão para o bem do serviço público brasileiro.
dificuldade até de andar na rua. Por isso, entendemos E aqueles que sempre tiveram convicção te-
por que alguns Parlamentares abstiveram-se de votar nham a coragem de tirar o texto desta reforma para
ontem. É difícil, com certeza, para um Parlamentar, que o serviço público brasileiro não seja destruído
na quinta ou na sexta-feira, voltar a sua base e expli- pelo partido que durante tantos anos o defendeu.
car tamanha barbaridade. Por isso encaminho o voto "não".

O PT, hoje, continua o seu processo de acabar O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-
com o Estado moderno brasileiro, com o serviço pú- te, peço a palavra pela ordem.
blico brasileiro. O PT está fazendo nessa reforma uma O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
grande distribuiçãode renda, tirando dos mais pobres V.Exa. a palavra.
e dando para os banqueiros. Essa é a verdade. Por O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
isso, tenho certeza de que sairemos vitoriosos. O Go- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vemo só começoua votação muito tarde, porque tem quero fazer uma ponderação a V.Exa. Estamos votan-
dúvidas na aprovação desse destaque da manuten- do 3 DVSs; para cada um, deve haver, no mínimo, 2
ção do texto. Por esse motivo, tentaremos, até o últi-
mo minuto, convencer os Parlamentares presentes do Deputados para falar a favor e 2 contra. Seriam 6 De-
absurdo que está sendo feito esta noite. putados. V.Exa. falou em 2. Acho que uma boa pro

posta seria ouvirmos 4 Deputados.
Aproveito para ler texto de um eminente advoga-

do, que diz o seguinte: O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência já acatou esta ponderação de V.Exa.,
porque o Presidente João Paulo Cunha já havia asse
gurado ao PDT 2 Deputados para encaminhar a favor
do Destaque n° 12.. que são os Deputados Neiva Mo
reira e Pompeo de Mattos. Faltam apenas os 2 que
vão encaminhar contrariamente ao destaque.

Acaba de chegar à Mesa o nome do Deputado
Roberto Brant para encaminhar contra. Falta 1. Para
ficar equilibrado, peço que sejam 4 a favor e 4 contra.

O SR. PRESIDENTE{lnocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Roberto Brant, que falará contra o destaque.

O SR. ROBERTO~RANT (PFL - MG. Sem revi
são doorador.)-Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a contribuição dos inativos no contexto da refor
ma da Previdência não pode ser examinada isolada
mente. Ela tem de. ser~htendida, compreendida e
avaliada em um contexto muito mais geral.

A maiorrazâO que nos impele a fazer uma refor
ma da Previdência neste País são as exigências de
justiça social. Temos dê mirara imensa população
deste País, excluída que está dos mais elementares
benefícios da vida moderna, que não têm direito à
emprego, à Previdência, anenhl.lma das modalidades
de proteção social que caracterizam omundo moder
no. Portanto, essa reforma da Previdência se impõe
não por motivos de natureza fiScal. Estas são relevan
tes, mas muito mais relevante é uma visão mais igua
litária deste País.

O Brasil é o terceiro país mais injusto do mundo e
o instrumento dessa injustiça é a ação do Estado brasi
leiro. A forma como se gastam os recursos públicos re-



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 encaminhar a favor do destaque, concedo a pa
lavra ao Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, nós todos juramos, ao pisar nesta Casa, defen
der a Constituição, que em seu art. 5°, inciso XXXVI,
estabelece que a lei não prejudicará o direito adquiri
do, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Isto não é privilégio de servidor público, mas ga
rantia a cada homem e a cada mulher neste País.

Que desfaçatez o Partido dos Trabalhadores ba
ter palmas para tirar dinheiro dos velhinhos, das viú
vas e dos aposentados. (Palmas.)

O Presidente Lula elegeu-se dizendo que hon
raria contratos. Com o FMI, S.Exa. honra e fica de joe
lhos, mas quer assaltar o bolso do aposentado brasi
leiro. (Palmas.)

Desde quando o desconto no salário do apo
sentado e da pensionista vai financiar o crescimento
brasileiro? É demagogia, irresponsabilidade e falta de
senso cívico. Votar "não" é votar a favor da garantia do
servidor que está em casa, que tem um contrato de
locação. Se a regra mudar amanhã, como ele garanti
rá ao seu locador que continuará pagando pela regra
antiga? É no direito adquirido.

O PT não tem poder para rasgar a Constituição.
Nós juramos defendê-Ia. Se aprovarmos essa emen
da, não vai ser resolvido o déficit da Previdência bra
sileira. Tem de haver respeito pelo bolso e pela bolsa
dos velhinhos aposentados e pensionistas. (Palmas.)

Quanto à coerência, Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal, em 1998, liderado por Inocêncio Olive
ira; o PSDB, liderado por Aécio Neves; o PTB, lidera
do por Paulo Heslander; o PMDB, por Geddel Vieira
Lima, e o PPB, por Gerson Peres, retiraram a contri
buição dos inativos, porque ela era injusta e inconsti
tucional. A nossa coerência pode ser cobrada nas
ruas. Quer o Governo Lula acabar com o pouco que
os aposentados e os pensionistas têm. Não é justo re-
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produz os mais perversos mecanismos dedesigualda- rique Cardoso e que sempre votou a favor da contri-
de que estão na raiz da nossa formação histórica. buição dos inativos.

Ao ressalvar os salários de até 1.200 reais, isen- Estou votando pela quarta vez, com muita hon-
tando-os desta contribuição, o Relator praticamente en- ra, e votarei quantas vezes forem necessárias, pen-
globou mais de 90% da população brasileira, mais de sando, não no meu destino eleitoral, mas no destino
85% dos servidores públicos. (Palmas.) do povo brasileiro. (Palmas.)

Não é justo que os miseráveis, não é justo que um
terço dos brasileiros que vive abaixo da linha da pobre
za pague impostos para manter um sistema de aposen
tadorias cujos benefícios são de tal maneira favorecidos
que não encontram parâmetro em nenhuma parte do
mundo.

Os países mais ricos sabem distinguir os benefíci
os sociais e reparti-los para o conjunto da população.

O dinheiro dos miseráveis não pode financiar a
aposentadoria, não dos ricos, mas dos que já foram
suficientemente beneficiados num País basicamente
pobre.

Não estamos procurando encontrar remédios
fiscais para um problema que é basicamente de redis
tribuição de renda.

Gostaria que esta reforma fosse muito mais am
pla, para que este País pudesse reencontrar o cami
nho da igualdade e da justiça, sem as quais não se
constrói uma sociedade republicana na verdadeira
acepção do termo.

Votar a contribuição do inativos é medida de ca
ráter redistributivo, é cobrar 11 % de quem ganha 5,
10, 15 e 20 mil reais por mês e é pago pelos impostos
das pessoas que ganham um salário mínimo ou muito
menos do que isso. (Palmas.)

A maioria dos brasileiros hoje não está preocu
pada com a contribuição dos inativos, mas com o sa
lário do fim do mês, com o emprego que não sabe se
vai ter no mês que vem.

O Estado brasileiro perdeu a capacidade de ser
agente de crescimento econômico e de políticas pú
blicas igualitárias, porque consome um terço dos
seus recursos somente com o financiamento de apo
sentadorias e pensões.

É preciso que o Brasil recomece a história, e
esta história vai se escrever aqui com essa reforma
da Previdência, que está unindo PT, PCdoS, o meu
PFL, que há 8 anos luta por isso neste histórico plená
rio.

Estou aqui em nome do imenso número de bra
sileiros, maioria sem voz que não vem ao Congresso
Nacional quebrar nossa vidraças. (Palmas.) Estou
aqui também em nome de meu partido, ao qual tenho
a honra de pertencer, que deu os 3 últimos Ministros
da Previdência (apupos.) do Governo Fernando Hen-
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tirar deles o dinheiro com que podem pagar o remé- Sr. Presidente, a contribuição dos inativos já é
dia, sustentar o neto, o filho. aplicada em 12 Estados, em 10 capitais, em 2.140

A consciência de cada um de nós é que vai nos Municípios brasileiros - inclusive na minha cidade. Ti-
cobrar. Os Deputados petistas batem palmas para o rar normativa da Constituição Federal significa fazer
Palocci e para o Meirelles, que certamente era da ju - com que todos os entes federativos tenham solução
ventude do PT e assumiu o Banco Central. Sabem por de continuidade do regime de previdência dos seus
quê? Porque ele está honrando o contrato com o FMI. servidores.
E o contrato assinado com os milhões de pensionis- Foi dito que a matéria teria dificuldades constitu-
tas, aposentados e inativos não quer cumprir. Que cionais. Esse é um'debate ultra.passadoporque o Su-
Governo é este? (Palmas.) premo Tribunal Federal, por meio da ADIN 2.010, já

É claro que esta votação tem de unir razão e assegurou a natureza jurídica da contribuição previ-
emoção. A razão nos obriga a cumprir a Constituição, denciária como espécie do gênero tributo e, portanto,
a defender o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e para o tributo.
as garantias individuais; e o coração, a alma de cada Diz a melhor teoria constitucional: não se pode
homem, de cada mulher... invocar a isenção, a não-incidência de uma espécie

O SR. PAULO DELGADO - No Rio Grande do tributária como é a contribuição previdenciária. Por
Sul, V. EXa. votou a favor da. contribuição dos inativos, isso, a Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
no Governo Antônio Britto. (Apupos.) dação já julgou favoravelmente à constitucionalidade

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ da proposta que estava incluída na PEC n° 40.
Peço a VoExa. para concluir, nobre Deputado Onyx Essa é uma qüestão já ultrapassada no meio ju-
Lorenzoni, e vou desligar os microfones de apartes. rídico nacional. A contribuição é constitucional. O que

O SR. DEPUTADO PAULODELGADO _ V.Exa. importa neste momento é ter coragem cívica, política
e responsabilidade com os servidores, com a União,

seja coerente.
Estados e Municípios. Essa disposição interessa não

O SR. ONYX LORENZONI-Coerência, Sr. Pre- só aos servidores, mas a toda apopulação, que não
sidente, tem.de ter o partido que durante toda a vida, pode deixar de ter um marco na Constituição, porque
nesteplenário,nas ruas de todo o Brasil, disse "não"à os Municípios, os Estados e a União estariam com
contribuição do inativo, disse "não" .à contribuição da. menos condiçõesainda de ser entes federados fortes
pensionista, disse "não" à contribuição do aposenta- e capazes de investir no social e nas infra-estruturas
do. necessárias ao desenvolvimento do nosso povo.

vamo~~~d~~:~~~~~~~e::;;rt~~ ;:~~~: ~~~I~~~ Sr. Presidente, desde a apresentação da PEC
original até o relatório d~.emenda aglytinativa do.De-

taram "não" poderão dormir tranqüílos, andar pelas putado José Pimentel, travou-se o debate da matéria
ruas de cabeça erguida. Quem votar "sim" vai ter de à exaustão. A sociedade hoje compreende que a re-
andar de cabeça baixa e fugir do povo, fugir da sua bi- forma daPrevidência é um remédio, embora amargo,
ografia, da própria história. O PT está traindo não necessário. A sociedacle e Os Deputa.dos debateram e
apenas os servidorespúblicos, mas o País e a Consti- aprimo~am o texto junto com oDeputado José Pimen-
tuição brasileira. (Palmas.) tel. Ehrvaram a faixa de isenção para 1.200 reais, o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - que deixa a esmagadoramaidria. dos ina.tivos de fora.
Para falar contra o requerimento, com a palavra o De- E mesmo os que sofrem incidência, Sr. Presidente,
putado Maurício Rands. que se encontram em faixas próximas desse valor,

O SR.. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Sem revi- vão pagar quantias muito pequena.s, porque os 11 %
são do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- incidirão apenas sobre o valor qUéultrapassar os
dos, estaríamos envergonhados ou de cabeça baixa 1.200 reais.
se não tivéssemos a coragem cívica de aplicar este Muitos Estados não mais estão em condições
remédio, que todos reconhecemos não ser agradável, jurídicas de cobrar e se encontram em. dificuldade
no regime previdenciário dos servidores. Mas trata-se para cumprir suas obrigações, .a exemplo do da Ba-
de remédio necessário, de interesse dos próprios ser- hia, Estado do orador que me antecedeu, que cobra
vidores. A.eles e amais ninguém interessa que o sis- contribuição previdenciária dos inativos desde 1982.
tema previdenciário tenha caráter solidário e contri- Concluindo, Sr. Presidente, alguns Deputados
butivo, com a participação de todos os que se benefi- vêm aqui fazer jogo de cena. É uma decisão de res-
ciam do regime. ponsabilidade, de coragem política, que vai ajudar a
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tornar equilibrada a previdência de todos os servido
res do Brasil, ajudar a recuperar a capacidade do
Estado brasileiro, seja a União, sejam os Estados, se
jam os Municípios, para cumprir suas obrigações
constitucionais, a fim de que eles possam resgatar a
imensa dívida social para com o povo brasileiro.

Sr. Presidente, este é um debate com o qual a
opinião pública brasileira concorda e tem consciência
de que é um remédio necessário para equilibrar a pre
vidência e o Estado brasileiro.

Vamos, portanto, manter a redação da emenda
aglutinativa do Deputado José Pimentel, uma respon
sabilidade histórica que está agora nos ombros de
cada Deputada, de cada Deputado, já na madrugada
deste dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar a favor do requerimento, concedo a palavra
ao nobre Deputado Neiva Moreira.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, em reunião do Diretório Nacional, no dia 25 de
abril, e pela unanimidade de seus 250 membros, o
Partido Democrático Trabalhista fechou questão con
tra a violação dos direitos adquiridos, especialmente
da taxação dos inativos. Foi esta a nossa posição
também aqui no Parlamento, desde os primeiros de
bates, tanto em Plenário quanto nasreuniões da base
aliada e com o próprio Governo.

A primeira razão é de natureza jurídica. É impor
tante deixar patente o que estabelece o art. 60, § 4°
da Constituição Federal:

"Art. 60 .
§ 4°. Não será objeto de deliberação a

proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e

periódico; a separação dos poderes; os dire
itos e garantias individuais."

Ora, o direito adquirido, a coisa julgada e o ato
jurídico perfeito são garantias previstas no Capítulo
I, Título 11, da Constituição Federal, que versa justa
mente sobre direitos e garantias individuais, de
modo que há limitação formal explícita impediente
de reforma constitucional que viole tais direitos sub
jetivos.

Não será com a taxação dos servidores, que
contribuíram regularmente durante toda a sua vida,
que o déficit da Previdência será reduzido.

A medida é injusta, porque condiciona as apo
sentadorias a contribuições dos próprios aposenta-

dos. Afinal, não são os aposentados que devem pagar
suas aposentadorias, mas sim os trabalhadores da
ativa.

A medida é também confiscatória, porque não
há outra justificativa conceitual para uma cobrança re
alizada sobre aquele que já contribuiu durante toda a
sua vida.

Combater a desigualdade estrutural e o atual
sistema injusto não reside no enfraquecimento eco
nômico daqueles que já têm suas aposentadorias
minguadas por constantes crises sociais.

A taxação de aposentados e pensionistas é uma
escolha injusta na busca de soluções para os proble
mas da Previdência. Não há justiça social ou traba
lhista que se possa fundamentar na sobrecarga aos
homens e mulheres que dedicaram vidas inteiras à
produção e ao trabalho do seu País.

Por todas essas razões e atendendo à recomen
dação do PDT e a posição da nossa bancada é que,
na condição de Líder, apresentamos o pedido de des
taque que ora votamos e para o qual solicitamos o
apoio das Sras. e dos Srs. Deputados.

Acima das nossas divergências políticas e parti
dárias, esse é um ato de justiça que merece ser corri
gido. Para isso, contamos com o apoio de todas as
tendências aqui da Câmara.

Nosso partido aceitou, na demonstração reali
zada pelo Presidente desta Casa e pelo Relator da
PEC n° 40, incluir na primeira votação o tema, que é a
emenda apresentada pelo PFL, sob a liderança desta
Casa.

Esta emenda é mais ampla não apenas porque
defende os interesses dos atuais ocupantes de cargo,
mas também porque estende aos futuros as mesmas
disposições.

Sr. Presidente, não é possível que acabaremos
por incluir na Constituição brasileira esse ato injusto,
incorreto, absolutamente contrário aos interesses dos
trabalhadores do nosso País.

É preciso apoiarmos as saídas previstas na
Constituição, a fim de que dela desapareça qualquer
rastro que possa evocar a imensa injustiça que se
arma contra os trabalhadores brasileiros.

Estou seguro, pelas pesquisas realizadas nesta
Casa, de que a Câmara dos Deputados dará, nesta ma
drugada, uma lição exemplar do seu interesse, da sua
preocupação e do seu sentido de defesa aos interesses
maiores dos trabalhadores brasileiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Wa!ter Feldman, que falará contra o destaque.
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o SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos dias fas
cinantes, neste plenário, nas últimas semanas. Em
especial aqueles que deram sua contribuição não
apenas para o aperfeiçoamento do relatório apresen
tado pelo Deputado José Pimentel, mas também para
as discussões das teses, valores e conceitos que le
vam em conta a necessidade de reestruturação da
sociedade e do Estado brasileiro.

Quero citar aqui pessoas que me parecem refe
renciais na história brasileira, na história do mundo.
Quero lembrar duas, comas quais convivi intensa
mente. A primeira delas, exemplo do PSDB, é o
ex-Governador, ex-Senador e ex-Deputado Franco
Montoro, que para nós representa uma escola de po
lítica, uma escola de vida pública.

São algumas lembranças que nos ajudariam a
abandonar posições doutrinárias e fechadas, que nos
lembrariam que a única questão permanente, na polí
tica, é a mudança.

Franco Montoro nos dizia que os políticos não
podem se preocupar com as próximas eleições. A
preocupação do político, enfatizava ele, deve ser com
as futuras gerações.

Na mesma lihha, o Governador Mário Covas, no
enfrentamento da difícil estrutura do Estado de São
Paulo, nos idos de 1995, sabia que teria de introduzir
métodos, condutas e procedimentos impopulares,
mas que acabariam por promover a necessária reno
vação do Estadobrasileiro. Só, então, ele consegui
ria, finalmente, implantar o programa e a proposta so
cial-democratas - o que conseguiu realizar a partir do
terceiro ano de mandato. O Estado de São Paulo
transformou-se em paradigma, inclusive para a pro
postada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gostaria ainda de citar um último cidadão, com
o qual não conVivi, por razões óbvias, mas que foi
exemplo para inúmeras gerações: o companheiro
Vladimir IIitch Ulianov, mais conhecido como Lênin,
que dizia o seguinte: "Quando tiveres convicção,
quando tiveres certeza, enfrente as massas, enfrente
as populações, que podem estar com conceitos e
concepções conservadoras e atrasadas".

O Estado brasileiro equivocou-se ao assinar
contratos de aposentadoria que não poderia honrar
de geração para geração. Os servidores públicos têm
razão, quando realizam mobilizações, às vezes de
maneira a~réssiva, e tentam conservar o que consi
deram direitos adquiridos e pétreos, conquistados na
Constituição de 1988. Esse é um direito democrático
dos servidores.

Aos políticos não basta a postura democrática.
Ao político cabe preservar o pensamento e a visão re
publicana. Trata-se da construção de um Estado mais
justo, equilibrado, que resgate, enfim, a iniqüidade
produzida por gerações passadas. Por meio de uma
ação construtiva, do esforço coletivo, temos que
construir o futuro.

Por isso, Srs. Deputados, aqueles que se pro
nunciam nesta tribuna de maneira, desculpem-me,
demagógica, populista e, muitas vezes, inconseqüen
te, querendo conservar direitos que podem ser vistos
como direitos absolutamente irremovíveis ou inamo
víveis, esquecem-se de que temos a responsabilida
de de construir um outro Estado.

Lembro que o então Governador Jânio Qua
dros, do meu Estado, ex-Presidente da República, em
1954, numa visão populista, decidiu retirar a contribu
ição de aposentadoria dos servidores paulistas. Cin
qüenta anos depois, com essa leviandade administra
tiva, com essa inconseqüência, gerou um rombo, um
déficit orçamentário ho Estado de mais de 1Obilhões
de reais, que hoje temos a responsabilidade de res
gatar.

Quero dizer, elogiando o Deputado Roberto
Brant, que devemos ter uma linha coerente. Antes de
chegar a esta tribuna, diziam-me: "Deputado, não se
exponha; deixe passar; vão esquecer essa votação".

Não podemos perder oportunidades históricas.
O que se apresenta hoje para os Deputados do Brasil
é a oportunidade de mudanças profundas, mas, infe
lizmente parcial.

A reforma previdenciária de que necessitamos é
muito maIs complexa do que a que está sendo apreci
ada neste momento.

Sr. Presidente, eu quero dizer que guardamos
nos compromissos manifestos desta tribuna, onde o
voto é impresso pelo dedo dos Srs. Deputados, uma
vontade muitomais profunda do que garantir peque
nos currais, pequenas vantagens ou o sucesso na
nossa carreira. Garantimos, seguramente, a constru
ção de um Brasil mais justo do que este, que, infeliz
mente, está assegurado para poucos milhões de bra
si�eiros - três milhões e meio, se tanto.

O nosso compromisso é com a sociedade brasi
leira, com os trabalhadores, como disse o Deputado
Roberto Brant, com aqueles que não são ouvidos e
pouco representados em nosso Plenário e no Con
gresso Nacional. (Palmas.)

A SRA. ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

RAZÕES DO PDT PARA SER CONTRÁRIO À
TAXAÇÃO DOS INATIVOS

(Decisão tomada pelo Diretório Nacional e pela
Bancada Federal do PDT)

O servidor, ao tomar posse em um cargo efetivo,
em decorrência de aprovação em concurso público,
fez um contrato bilateral com o Estado, com direito a
reajustamento salarial para a manutenção de um pa-
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem ais; que isentasse de contribuição os que ganham até
V.Exa. a palavra. 2.400 reais.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB - ES. Pela Mas o Governo foi duro. Acima de 1.200 reais, to-
ordem. Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, dos vão pagar, sem dó nem piedade. Isso vai fazer com
para esclarecer a todos os companheiros do PSDB: a que muita gente sofra, pois os aposentados estão sem

reajuste. O reajuste que tiveram nos últimos 8 anos é
palavra concedida ao Deputado Walter Feldman, bri- como a contagem do sapo: "Um, um." Quer dizer, vamos
Ihante companheiro, foi dada na condição de quê? ficar aqui sem dar o aumento a que o inativo tem direito

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Na e tirando 11 % de sua aposentadoria? Como vou expli-
condição de Deputado Federal do PSDB de São Paulo. car isso lá em casa? Quem vai explicar para o pai, para

A SRA. ROSE DE FREITAS-Quero esclarecer a mãe, para o vovô? Quem? (Palmas.)
que S.Exa. falou apenas em nome dele, e não em Não tenho nenhum parente que seja servidor
nome da bancada do PSDB. (Palmas.) público aposentado, mas tenho consciência crítica da

minha posição. (Palmas) Tenho convicção sobre o
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - que digo. Se eu não tivesse ninguém para ouvir, ainda

Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos, para assim eu diria para mim mesmo, para aumentar a
encaminhar a votação. convicção que tenho sobre aquilo em que acredito.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem re- Vou mais longe: quero que fique registrado nos
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Anais da Casa a história, e os números vão dizer se
tados, este é um tema que para nós, do PDT, é cruci- tenho ou não razão. Havia 3 destaques: um do PFL,
ai, fundamental e está corroborado por uma posição um do PCdoB e outro do PDT. O PFL e o PCdoB não
do Diretório Nacional do nosso partido, como bem permitem a taxação do inativo atual nem do futuro; o
disse o nosso Líder, Dr. Neiva Moreira. PDT não permite a taxação do atual inativo. Imagino

que, se votássemos primeiro um, perdendo, teríamos
Aliás, Sr. Presidente, quero, desde logo, regis- chance de votar o outro. Votamos os 3 juntos, queima-

trar nos Anais da Casa as razões pelas quais o PDT é mos um cartucho. Em termos estratégicos, não sei se
contrário à taxação dos inativos. A decisão é do Dire- isso é melhor. Mesmo assim, perfilo-me com os com-
tório Nacional do partido, e passo documento a V. Exa. panheiros do PDT (palmas), liderados pelo Deputado
para que fique registrado nos Anais da Casa. Neiva Moreira, para votar maciçamente, de uma só

Mas permita-me ir mais longe, Sr. Presidente. tacada, contra a taxação do inativo. Fazemos esta
Essa posição que o PDT assumiu, por unanimidade ressalva: à medida que vamos queimar um só cartu-

cho, corremos o risco de perder. Mas, mesmo assim,dos integrantes do seu Diretório Nacional, inclusive
não vamos afrouxar o garrão. Esta é posição firme do

da bancada federal - isso já foi dito aqui pelo nosso partido liderado por Leonel Brizola. Vamos manter a
Líder e repito agora - é fruto de uma posição histórica coerência de quando votarmos contra a taxação do
do partido que aperfeiçoamos e aprendemos com o inativo, no Governo Fernando Henrique Cardoso. O
PT. Essa era uma posição do PT, do PCdoB e do PSB. PDT deu entrada no Supremo Tribunal Federal contra
Essa é a posição da esquerda, a nossa posição. Não a taxação dos inativos. Vamos manter a mesma coe-
era a posição do PFL. Aliás, estou vendo aqui os pa- rência no Governo Lula, que ajudamos a eleger, mas
péis sendo invertidos: o PT passou para um lado, e o não mudamos de posição. Isso não quer dizer que so-
PFL passou para o outro. mos contra ele, só que temos posição diferente em re

lação a este ponto.
Não estou conseguindo entender bem, mas Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

como na política às vezes os fatos se explicam mas
não se justificam, quero dizer que vamos manter a
nossa coerência e votar contra a taxação dos inativos,
matéria que o PT já votou nesta Casa. E sei que os
Deputados Luciana Genro, Babá e João Fontes vão
nos acompanhar nessa posição, assim como muitos
outros.

Agora, quero deixar claro que eu esperava da
base do Governo, no mínimo, uma compreensão,
Professor Luizinho. Se o Governo quer taxar o inativo,
poderia ao menos livrar aqueles que recebem até o
básico da contribuição do INSS, que são os 2.400 re-
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drão de vida razoavelmente decente, tanto em ativi
dade quanto em inatividade.

Não é com a taxação dos servidores, que já con
tribuíram regularmente durante toda a sua vida, que o
déficit da previdência será reduzido.

Injusta. Porque condicionar as aposentadorias
em contribuições dos próprios aposentados é uma
iniciativa política tautológica. Até porque não são os
aposentados quem devem pagar sua aposentadoria,
mas sim os trabalhadores da ativa.

Confiscatória. Porque não há outra justificativa
conceitual para uma cobrançarealizada sobre aquele
que já contribuiudürante toda sua vida.

Porque combater a desigualdadeestrutural e o
atual sistema injusto não reside no enfraquecimento
econômico daqueles já têm suas aposentadorias
rninguadaspor constantes crises sociais.

Taxando os aposentados, o Estado brasileiro
corre o risco de lragilizar-~e de. forma irreversível e de
colocar o Brasil em um curso histórico não pretendido.

A taxação de apo~entadose pensionistas é uma
escolha p0l.lco afortunada na busca de um futuro me
lhor para o Brasil.

Porque não há justiça social ou trabalhista que
se. possa fundamentar na sobrecarga aos homens e
mulheres que dedicaram vidas inteiras à produção e
ao trabalho de seupaís.

Reza o art. 60, § 4°, daConstituição Federal que
"Não serádbjetpde deliberação a proposta de emen
datendente a abolir: a forma federativa de Estado; o
voto direto, secreto, universal e periódico; a separa
ção dospoderês;()s direitos e garantias individuais".
Ora,? direito aqq!Jirido, a coisa julgada e o ato jurídico
perfeito sãogarl'intias previstas no Capítulo IdoTítulo
11 da CF, ~ue ver~ justamente sobre direitos e garan
tiasindivi~~ais, clemodo qLle há limitação formal ex
p�ícita irtlpediente da reforma constitucional que viole
tais direitos subjetivos.

O prinbípioda irretroatividade das leis é um pre
ceito que ampara aqueles que tenham cumprido, ao
longo de suP. "ida p~blica, no exercício de cargo efeti
vo, as exi~~ncias de tempo de contribuição e idade
para a su~ apo~enta.doria.

O SR.PR~SIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o art, 40, caput e § 18 da Constituição Fede
ral, com,tantesdos í:lrts. l° e 4° da Emenda Aglutinati
va n o 4,destácadós:

Art.1° .

"Art. 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
pectivoente público, d?s servidores ativos e
inativos e dospensionistas, observados cri
térios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial· e o disposto neste artigo.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os
proventos .de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de que trata este
artigo que superem olimite máximo estabe
lecido pata os benefícios de. regime geral de
previdência .social, de que trata. o. art. 201,
com percentual igual ao estabelecido [para
os servidores titulares de cargos efetivos.

............ ; .

Art. 4°. Os servidores inativos e>os pensionistas
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
gozo de benefícios na data de publicação desta
Emenda, bem como os alcahçados.pelo disposto no
seu art. 3°, contribuirão para o custeio do regime de
que trata o art. 40 da Constituição Federal com per
centual igual ao estabelecido para os servidores titu
lares de cargos efetivos.

Parágrafo único. A contribuição previdenciária a
que se refere ocaputincidirá apenassobre a parcela
dos proventos e das p~nsões que supere.cinqüenta
por cento do limite máximo estabelecido para os be
nefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201 da Constituição FederaL"

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

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os 81'S. Líderes?

Como vota o PV, Deputado Leonardo Mattos?
O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - 8r. Presidente, ain
da há uma dúvida que gostaria de esclarecer.

A proposta visa suprimir o caput do art. 4° pro
posto pela PEC e ainda o§ 12 do art. 1°? Gostaria
que esse ponto ficasse mais Claro para nós, porque,
se não me engano, o §12 prevê a inClusão, por exem
plo, de trabalhadores rurais que não contribuem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Art.
40, caput, § 18, Deputado Leonardo Mattos.

Como vota o PV?
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O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente, o Inicialmente, refiro-me à importância que o PPS
PV vota "sim". empresta a esta votação, motivo de intensos debates

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - em sua bancada. Nesse sentido, ressalto o papel de-
Informo ao Plenário que quem votar "sim" votará pela sempenhado por alguns companheiros que têm posi-
manutenção do texto e quem votar "não", pela supres- ção contrária à taxação e apresentaram argumentos
são do texto. ponderáveis. Aqui precisa ser dito, pela responsabili-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - dade política que o PPS tem com o Governo Lula,
Como vota o PRONA, Deputado Enéas? com o Brasil e com sua história: os Deputados Colbert

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem Martins e Dimas Ramalho têm posições contrárias,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, permita-me diri- mas vão acompanhar a unidade do partido.
gir uma palavra aos Srs. Deputados. Em segundo lugar, a importância desta votação

Colegas, são 1h42min da madrugada. Estamos está em superar o mito de que é injustiça cobrar de
votando uma das questões mais discutidas no País, e quem um dia, na ativa, paga 11 %, e, no outro, ao se
creio que a população esteja acordada, esperando aposentar, deixa de pagar, embora continue a rece-

ber o benefício. Se quisermos discutir justiça, talvezpela decisão de V. Exas.
devamos discuti-Ia na ponta, ou seja, se o pensionista

Do meu ponto de vista, não há nenhuma razão deve ou não pagar, porque não transfere mais nada.
de ordem lógico-formal que justifique a taxação ou Mas o aposentado é parte do sistema e continua a in-
qualquer tipo de cobrança de pessoas que já traba- tegrá-Io, porque sua aposentadoria resulta no benefí-
Iharam e pagaram a vida inteira. (Palmas.) Se elas pa- cio da pensão para o cônjuge _ seja homem, seja
garam visando obter sua aposentadoria, pergunto de mulher, seja até mesmo, se o Brasil avançar, pessoa
maneira clara e irrefragável: estão pagando agora do mesmo sexo.
para obter o quê? aposentadoria no outro mundo? Não podemos imaginar que se está cometendo
(Palmas.) (Muito bem!) (Risos.) O que quer o Gover- uma grande injustiça, até porque não se discute a in-
no? Fazer caixa para o Tesouro, que jogou fora e não justiça básica, que é o sistema de previdência geral.
soube aplicar os recursos da Previdência, que hoje Quando tocaram nesse assunto não houve manifes-
chegariam à cifra de 1 trilhão de reais? Afinal de con- tação nem se viu a mesma briga. E houve fator de re-
tas, por que, em vez de tanto cinismo, não se diz com dução das aposentadorias, não se manteve a parida-
clareza que é preciso arrancar dinheiro de qualquer de e fixou-se um teto baixo. Não adianta dizer que au-
forma da população sofrida, dessangrada, que passa mentaram o teto, porque apenas mantiveram os 10
fome e não tem mais a dar a não ser o seu trabalho? salários de referência. Quando o mínimo valia 120 re-
Daqui a pouco, o que vamos fazer? ais, isso equivalia a 1.200 reais; quando aumentou

O PRONA vai votar em bloco "não", "não", "não", para 240, passou a 2.400. Esta é a grande discussão.
mil vezes "não"! (Palmas.) (Muito bem!) O PPS continua firme na crença de que este

O SR. PRESIDENTE (,João Paulo Cunha) - País pode ser diferente, e, com responsabilidade,
Como vota o PCdoB? (Pausa.) vota "sim".

Como vota o por, Deputado Manato? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
O SR. MANATO (pOr - ES. Pela ordem. Sem Como vota o PSB, Deputado Eduardo Campos?

revisão do orador.) - Sr. Presidente, também sou fun- O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or-
cionário público. Votei a favor da PEC n° 40 cortando demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para o
na minha própria carne. renho sempre votado a favor Partido Socialista Brasileiro, discutir a reforma da pre-
do Governo. Entretanto, não posso fazê-lo agora, por- vidência é discutir a questão do Estado. Travamos um
que amo meu pai, que foi operado e transplantado do debate dentro do Congresso e com a base de apoio
coração, e seria uma injustiça com ele. do Governo.

O por vota "não". (Muito bem! Palmas.) Não vamos discutir a cobrança dos inativos de
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - maneira piegas. Não desrespeitaremos milhares e

Como vota o PPS, Deputado Roberto Freire? milhares de brasileiros idosos que estão excluídos do
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or- emprego e da previdência.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Quando governou Pernambuco, o PSB fez uma
e Srs. Deputados, não poderia deixar de assomar a reforma da previdência e taxou o inativo; o PSB que
esta tribuna e relevar fundamentalmente 2 questões. governa o Rio de Janeiro também cobra dele, assim
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como o PSDB, o PFL e o PDT, ou seja, a totalidade
dos partidos aqui representados, quando adminis
tram e enfrentam dificuldades. Cobrar do inativo faz
parte do reequilfbrio da Previdência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a apro
vação do piso de 1.400 reais vai isentar da cobrança
centenas de milhares de funcionários públicos que,
em 2 mil MuniCípios deste País, estão agora assistin
do a este debate e hoje pagam contribuição a partir
de 200 reais.

Desconfio de que alguns dos que tomam posi
ção contra a emenda querem, na verdade, proteger
os Prefeitos que cobram com base no salário mínimo.
(Muito bem! Palmas.)

Precisamos ter a coragem de dizer, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, que esta matéria não
interessa apenas ao Governo ou à Oposição, mas ao
País. Se vamos cobrar do Partido dos Trabalhadores
por não ter votado ontem, quero também cobrar dele
o fato deo PT de Pernambuco não ter aprovado a
questão naquela época.

O povo brasileiro permitiu ao PT construir seu
caminho. Hoje, o Partido dos Trabalhadores tem ma
turidade, faz autocrítica e assume diante da socieda
de outra postura.

Sras. e Srs. Deputados, o PSB vota esta matéria
com tranqüilidade. Sabemos que este será um dia fe
liz para muitos funcionários públicos humildes e sofri
dos de lugares esquecidos deste País, que vão se li
vrar de bancar o inativo graças à coragem da esquer
da brasileira de, junto com os democratas, enfrentar
essa falsa realidade.

Sr. Presidente, vai vencer o Brasil. (Muito bem!
Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL, Deputado Bispo Rodrigues?

O SRBISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente,
o Partido Liberal discutiu exaustivamente este assun
to. Tomamos uma decisão serena e tranqüila. Não es
tamos cometendo nenhuma injustiça. Fomos chama
dos, porque temos responsabilidade com a Nação
brasileira, para salvar um País quebrado, que está
passando por momentos de dificuldade.

É chegada. a. hora da verdade e da coragem.
Como a demonstrada pelo Deputado Pedro Henry,
que, doente, tomava soro, estava quase desmaiando,
branco comoumá vela, masveio aqui para dar a vitó
ria ao Governo. O exemplo de S.Exa. me fortalece.

É chegada a hora de reconhecer a coragem do
Líder Eunício Oliveira, do PMDB, que, mesmo sem o

apoio de sua bancada, disse ontem que encaminha
ria em nome do partido porque ele nunca faltara a
este País. Com essa atitude, S.Exa. conquistou os
companheiros.

É chegada a hora de atestar a coragem do com
panheiro Inácio Arruda, herdeiro de um partido que
muito sangue derramou em favor desta Nação, mas
que por ela nem sempre foi compreendido. S.Exa.
também nos anima nesta luta.

Mais que tudo, ressalto a coragem do Presidenc
te Lula, que desde que assumiu o País, está fazendo
coisas que nunca imaginou precisar fazer.

Nós, do PL, que somos Govemo, também va
mos mostrar hoje a nossa coragem. Estamos fazendo
o melhor para esta Nação. Cabeça erguida, votamos
"sim", com o Relator. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Pp, Deputado Pedro Henry?

O SR. PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem.
Sem revisão doorador.)- Sr. Presidente, Srs. Parla
mentares, estamos chegando a um momento extre
mamente importante da história deste País. Aquilo
que se tentou aprovardurante muitos anos pode ter
nesta noite um desfecho altamente positivo para a so
ciedade brasileira.

Ainda me espanta o fato de que alguns dos que
hoje bradam discurso contrário à contribuição dos
participantes do sistema previdenciário tenham tido,
há poucos meses, um grito bastante diferente.

Para nós, do Partido Progressista, não faz dife
rença se está sentado na cadeira do Palácio do Pla
na�to o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o
Presidente Lula ou qualquer (mtro. Vamos votar "sim",
para que essa contribuiÇão garanta a manutenção do
sistemaprevidenciário. Mais do que isso, vamos votar
"sim" para tera certeza de que, no futuro, todos aque
les que contribuem para o sistema tenham assegura
do o seu benefício.

O Partido Progressista encaminha o voto "sim",
e peço a todos os Deputados do PP que acorram ao
plenário para participar desta votação tão importante
para a história do País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputado Roberto Jefferson?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
nossa bancada, este não é um gesto de coragem,
mas de bom senso.

Ouvi grandes discursos nesta sessão. Destaco
a capacidade retórica do Deputado Onyx Lorenzoni,
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do PFL do Rio Grande do Sul, que se pronunciou com além dos vidros, quebrassem mais coisas aqui den-
tanta emoção e energia que acabou ficando sem voz. tro. Esse merece nossa homenagem.

Coragem contra os velhos? Isto não é coragem. Temos de ter bom senso, responsabilidade e se-
Seria, antes, um gesto de bom senso da nossa parte, renidade para escolher o modelo certo de previdência
mesmo porque, Sr. Presidente, a reforma vai atingir social que o Brasil tem de adotar.
homens e mulheres na faixa dos 50 anos. Para mim, o Sr. Presidente, esta é uma festa da democracia.
gesto mais importante do Relator, que teve o apoio da V. Exa. agiganta-se hoje como um Presidente que,
maioria deste Plenário, foi dizer a essas pessoas que rasgando dogmas e resistindo a patrulhas, se impõe
ainda estão hígidas e têm plena capacidade de conti- democraticamente e leva adiante esta reforma.
nuar trabalhando em favor do Brasil. Este Plenário ganha com o debate. Os radicais

O que estamos fazendo aqui? Posso dizer que a de todos os partidos, que enfeitaram e valorizaram a
média de idade dos Deputados presentes neste ple- discussão, vão viver um cone de sombra, porque, de-
nário é de 50 anos ou um pouco mais. Se V.Exa., Sr. pois da reforma, a luz se apagará para todos eles.
Presidente, e os nobres colegas se aposentassem Quero dizer aos meus companheiros de partido
neste momento, o fariam no auge da capacidade inte- que estão vivendo este momento com coragem, força
leetual, física e moral. Eu, aos 50 anos de idade, não e energia, um ao lado do outro, que podem votar, por-
vou ficar nas tetas do Estado, como acontece com que a reforma é boa. Saberemos entender aqueles
professores de universidades federais que conheço. que claudicaram, que se deixaram patrulhar por um

Sou professor de universidade privada, em que grito ou apito, que se deixaram influenciar pelo inte-
aula de Processo Penal e sou Diretor da cadeira. resse pessoal atrás do discurso contra a reforma, por-
Hoje, a universidade para a qual trabalho ostenta um que talvez tenhamos em nossos quadros os que não
currículo espetacular e cumpre exigências do Ministé- podem votar a favor porque terão um teto de recebi-
rio da Educação com turmas de PhD, lato sensu, menta incompatível com a realidade que hoje vivem
stricto sensu e pós-doutorado. Nossos professores com a acumulação dos benefícios do serviço público.
têm cerca de 52 anos. São anos de investimentos fei- Quero dizer aos companheiros de partido que
tos no Brasil. Aposentaram-se, mas não cantaram o votarão a favor da reforma que nós, do Partido Traba-
amor febril pelo Brasil, não se lembraram do povo na Ihista Brasileiro, vamos construir um grande partido
rua nem do lema A luta continua. Foram para a univer- em nome da unidade e do sentimento que nos une,
sidade duplicar o salário. mas compreendemos aqueles que, por uma fraqueza

Sr. Presidente, esta reforma não se refere aos qualquer, fogem neste momento dessa unidade e vo-
velhinhos. Não estou cuspindo no meu pai, que é fun- tam pela abstenção.
cionário federal. Estou beijando-o, porque estou pre- Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro
servando viva a instituição da previdência pública, vota "sim", para a manutenção do texto. (Palmas.)
para que ele possa usufruir dela por mais alguns O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or-
anos. Vou chegar em casa de cabeça erguida, beijar demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
sua mão, pedir-lhe a benção e dizer-lhe: "Papai, o se- dizer de forma rápida e objetiva que o PSDB não pode
nhor é um rei'. Ele pode dar sua contribuição sem votar de outra maneira que não seja "sim". Esta é a
medo de viver amanhã na amargura, como se vive nossa coerência e a nossa responsabilidade. Assim
hoje na Argentina, que comprometeu 70% do seu or- agimos ao longo dos 8 anos do Governo Fernando
çamento com aposentadorias e pensões e não tem Henrique.
condições de honrar o seu pagamento. O Brasil ainda Sabemos que em nossa bancada existem posi-
tem tempo. Podemos caminhar para isso. ções divergentes, que talvez representem a maioria

Houve aqui um grande momento no discurso do nesta votação.
Deputado Roberto Brant, do PFL, ex-Ministro da Pre- Voto "sim" e peço a todos os Deputados da ban-
vidência Social, que, com emoção e eloqüência, cha- cada que reflitam sobre a possibilidade de também
mou-nos à razão dizendo que não é mais possível fazê-lo nesta matéria tão importante para nosso País.
manter a perversidade desse modelo. (Palmas.)

Tomara Deus que S.Exa. tenha conseguido in- O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
fluenciar os homens de bom senso. Não os de cora- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gem, porque não é hora. Coragem teve o segurança Sras. e Srs. Deputados, ontem nossa bancada de-
da Câmara que levou pedrada hoje para impedir que, monstrou unidade neste plenário.
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Apesar dos discursos, às vezes, brilhantes, e, do Dia virou ordem na noite. E com isso esquece-se o
muitas vezes, empolgados, que temos ouvido, é pre- PT - entendam esta não como provocação, mas
ciso dizer a verdade: 12 Estados brasileiros, 10 Capi- como oposição política legítima - de que tem obriga-
tais e 2.140 Prefeituras deste País já cobram dos ina- ção de vir à tribuna cobrar que a promessa das urnas,
tivos. Alguns, como a Bahia, do Deputado José Car- feita na carta enviada pelo Presidente José Genoíno
los Aleluia, já cobram, a partir de 240 reais, 11 % dos aos eleitores e que elegeu o Presidente da República,
aposentados e pensionistas. seja honrada no exercício do mandato conferido pe-

Com a promulgação desta emenda, vamos fa- los votos que duranJe anos e anos deram nesta Casa.
zer justiça a muitos brasileiros que hoje não têm ne- Ora, Sr. Presidente, estamos dizendo, às 2 ho-
nhum tipo de isenção. A partir desta noite, muitos dos ras da madrugada, ao policial, professor, juiz ou pro-
que contribuem terão aumento em torno de 10% a motor - não importa -, que trabalhou 30 ou 40 anos;
11% em seus salários, se estiverem nafaixa de isen- que adquiriu o direito eo exerceu através de atojurídi-
ção que estamos aprovando. co perfeito;que oconsolidoucom atojúlgado pelo Su-

Agradeço à minha bancada o apoio e entendo premo, numa ação impetrada pelo PT; que preen-
as dificuldades que todos enfrentamos em relação a cheu, portanto,. não apenas um, mas os 3 requisitos
esta matéria, mas, buscando força na unidade, peço previstos no inciso XXXVI do art. 5° da Constituição:
aos Deputados do PMDB o voto "sim", para que trans- "Acordem e venham ser tungados em 11 %". Estamos
formemos este País. dizendo às viÚvas brasileiras: "Seu marido conquistou

O PIv1D8,em que muitos companheiros deram a um direito, passou porum ato jurídicoperfeito, que foi
vida para restabelecer a democracia no Brasil, agora a aposentadoria; morreu - a certidão de óbito é outro
quer dar sua contribuição para que possamos fazer ato jurídico perfeito; masnosperdoem por esta mal-
justiça social. Por isso, encaminha0 voto "sim". dade póstuma: é que queremos salvar nosso País

O SR. 40SÉ.·ROBERTO ARRUDA (PFL - DF. com 11 % da sua pensão, oS9uais vamos tomar do
Pela ordem. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, seu remédio e do alimentodeseus filhos". (Palmas.)
Sras.e Sl"s. Deputados, pede-me o Líder do PFL, pro- Gostaria de dirigir a última pergunta à consciên-
vavelmentepelocritério da antigüidade e da expe- cia das Sras. e Srs. Deplltados: numa votação aparti-
riência da dor, que encaminhe uma votação difícil e dária, seráque o sactifíciodevidaspolíticas sérias e
atípica. honestas, que se está consumando nesta madruga-

Primeiro, deixo uma palavra de respeito aos da, realmente salvará o País?O Goyerno, do qual fui
que, por coerência, imposição de consciência ou de - Líder, tentou fazê-lo 3vezes, como mesmo argumen-
ver de lealdade com seu Estado, entendem que nesta to, do qual discordei; perdeu,.e o. P~í~não quebrou.
votação devem votar "sim" e, com isso, fazer com que Será que rasgar a ConsJituição Fed~ral e taxar os
os aposentados e as pensionistas passem a pagar a aposentados e a~ viúvaspor2 ou 3. meses - porque,
previdência social. não se enganem, a medida~airá· diante da primeira

Mas o partido, Sr. Presidente, encaminha, como ação de .inconstitucionalidade -, salvará o País?
oposição política ao Governo, o voto "não". Primeiro, (Manifestações no plenário.)
porque se enganam aqueles que à falta de outros ar- Por isso, Sr. Presidente, encaminho o voto
gum~ntos foram à tribuna dizer, por exemplo, que na "não", contra a cobrança dos aposentados e das pen-
Bahia se cobra dos inativos. Não é verdade, Sr. Presi- sionistas do meuPaís.(F!almas.)
dente. E sàbe por quê? Porque o PT ingressou com O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tri- Como vota o PT, Deputad()Arlindo Chinaglia?
bunal Fe~eral e venceu: (Palmas e apupos.) O .SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP.. Pela or-

Enganam-se também. aqueles que na falta de demo Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras.
argumentos aplaudiram hoje na tribuna o ex-Ministro e Srs. Parlamentares, creio que todos já tivemos, um
da Previdência, o Deputado Roberto Brant, a quem dia, dúvidas sobre estetéma, o analisamos e sobre
rend~ minhas homenagens. S.Exa. foi coerente. Não ele refletimos. Não'achoequivocado que o ser huma-
sei se oforam ()saplausos dos que hoje se esquecem no reflita permanentemente. ~, cada vez que decidir
das vaias guelhe dirigiram, pelo mesmo motivo, há que é preciso mudar orumo. este será um ato de co-
muito pouco temPo. (Palmas.) ragem e de crescimentó.(Palmas.)

Sr. Pr~sidenté, ao encaminhamento: o que esta- Estou dizendo isto pela experiência profissional
mos votando aqui hoje? Uma total inversão. A Ordem de todos nós. O médico, com seU cabedal científico,
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pode atender o mesmo paciente em diferentes mo- de 2 mil Municípios brasileiros cobram dos inativos e
mentos da evolução da doença. Em dado momento, o que mais 12 Estados também adotaram a mesma ini-
tratamento será um; em outro, quem sabe mais grave, ciativa; depois da informação dada pelo Deputado
necessariamente ele terá de ser mais profundo e Arlindo Chinagliade que o Supremo Tribunal Federal
mais radical, no sentido etimológico da palavra. Exa- constitucionalizou, a partir de decisão sobre ação ini-
tamente por termos a dimensão de que hoje quere- ciada em Minas Gerais, que qualquer Município ou
mos salvar o paciente Brasil, não porque ele vá que- qualquer Estado pode cobrar dos inativos, liguei para
brar - o Brasil é grande, quase tão grande quanto minha mãe, em Alagoas, Maceió, professora aposen-
seu povo -, mas porque sabemos ser necessário tada com 700 reais de salário, para lhe informar que, a
apostar num destino maior e melhor para o povo e a partir de hoje à noite, sua aposentadoria estará prote-
Nação brasileiros. gida se esta Casa aprovar que nenhum aposentado,

E o que isto tem a ver com a posição do PT, a em nenhuma cidade do Brasil, terá recolhido qual-
exemplo de vários outros partidos, a favor da manu- quer centavo se receber menos de 1.200 reais (pal-
tenção do texto? Tomamos como referência a genero- mas), e ninguém, na esfera da União, pagará qual-
sidade do povo brasileiro, que é a favor da distribuição quer contribuição, se ganhar até 1.440 reais.
de renda num País que não a distribui, e da solidarie- Não estamos fazendo, Deputado José Roberto
dade humana, que acabe com a fome e a miséria. Di- Arruda, uma lei para Brasília. Brasília, nossa querida
rijo-me a todos os Parlamentares que neste momento Capital; Brasília, que tanto também recebeu dos bra-
têm a tentação ou até a convicção de ser contra. So- sileiros. Não podemos legislar apenas para quem é
mos a favor da manutenção do texto. Para isenção de funcionário público em Brasília; precisamos olhar
até R$1.200,00 dos servidores aposentados e, no para mais de 5 mil Municípios brasileiros. Não esta-
caso da União, de até R$1.440,00, pergunto: que por- mos querendo muito quando pedimos aos aposenta-
centagem da população ganha acima de dos da União residentes em Brasília que paguem al-
R$1.200,00? Lamentavelmente, a minoria. guma coisa para que o resto do Brasil tenha aposen-

Portanto, se combinarmos esses dados com a tadoria - e isso se receberem acima de 1.440 reais.
realidade do Brasil, onde 12 Estados e mais de 2 mil Sr. Presidente, termino dizendo que meu voto
Municípios brasileiros já cobram contribuição dos ina- "sim" não se dá apenas em função do equilíbrio da
tivos, e com a decisão do Supremo Tribunal Federal Previdência no futuro. O voto "sim" é também um ato
que legitimou a cobrança - esta é outra diferença de justiça e esperança para milhões de aposentados
dos dias passados para os atuais -, não estaremos que ficarão protegidos em todos os Municípios e
instituindo a cobrança ao inserir esta emenda na Estados deste País a partir da noite de hoje.
Constituição, porque ela já existe. A emenda simples- Por essa razão, o Governo encaminha o voto
mente estará constitucionalizando a isenção para os "sim". (Palmas.)
mais pobres, que não existe. (Palmas.) O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,

É pela dimensão da generosidade do povo bra- peço a palavra pela ordem.
sileiro, da necessidade de distribuir renda e fazer jus- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
tiça, não para nós, os incluídos, mas para os 40 mi- V.Exa. a palavra.
Ihões que não têm nenhuma cobertura previdenciária O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or-
- tenho absoluta convicção de que o povo está do demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em pri-
nosso lado -, que o PT vota "sim". (Palmas e apu- meiro lugar, solicito a V.Exa. que pergunte ao Líder do
pos.) PCdoB qual é a votação que não consta e, em segun-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - do, que pergunte ao Relator onde está escrito que
Como vota o Governo, Deputado Aldo Rebelo? são 1.440 reais, porque para nós, até agora, são

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or- 1.200 reais.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Srs. Deputados, há quase 30 anos, desde minha mais Como vota o PCdoB, Deputado Daniel Almeida?
remota juventude, milito no Partido Comunista do O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or-
Brasil. Sou Vice-Presidente nacional do partido e, di- demo SEm revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
versas vezes, fui Líder da bancada nesta Casa. PCdoB tem compromissos com este Governo e com

Na última semana, ao tornar conhecimento das as transformações que o povo brasileiro espera do
informações do Deputado José Pimentel de que mais Governo Lula.

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



O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer uma declaração de voto. Acabei de confir-

(Apartes fora do microfone.)
O SR. CLAUDIO CAJADO - Entendo a preocu

pação de VExa. e a vontade de concluir a votação
ainda nesta sessão, mas acredito que poderíamos
descansar um pOllCO, Sr. Presidente.

(Apartes fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Claudio Caja.do, pelas manifestações do Ple
nário, percebe-se que sua proposta não foi bem acei
ta.

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 37129

Desde o início dos debates em torno da reforma O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) """-
da Previdência, o PCdoB tem procurado mostrar sua VExa. pode voltar ao posto e alterar o seu voto.
posição a respeito da cobrança dos inativos. E, para O SR. SARNEY FILHO - Vou alterar, mas deixo
tanto, encaminhou emendas à proposta na Comissão registrado desde já, que meu voto é "sim", Sr. Presi-
de Constituição e Justiça e destaques na Comissão dente.
de mérito e também em plenário. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O PCdoB, Sr. Presidente, levando em conta os VExa. é novo no Parlamento, mas vai aprender.
compromissos que tem com o Governoeo encami- O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
nhamento que procurou dar à matéria, libera sua ban- a palavra pela ordem.
cada em relação ao voto. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A VExa. a palavra.
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela ordem.
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con-
tema eletrônico. firmar meu voto "não".

Está iniciada a votação. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Queira.m seguir a orientação do visor de cada Peço aos Srs. Deputados que não confirmem seus

posto. votos, mas apenas noticiem a posição da bancada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

Presidência solicita aos Srs. Deputados que perma- peço a pa.lavra para fazer um apelo a VExa.
neçam no plenário pois, em seguida, teremos outra O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
votação. VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or-
peço a palavra pela ordem. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem mos aqui há muitas horas. Cheguei à Câmara dos De-
VExa. a palavra. putados às 7h15min a fim de me inscrever para o Pe-

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or- queno Expediente. Já são 2h35min, e VExa. acaba
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL de afirmar que vai proceder a mais uma votação.
orienta sua bancada a votar "não". Estamos esgotados, Sr. Presidente. O apelo que

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To- faço a VExa. é no sentido de que seja marcada uma
dos os partídosjá receberam a orientação dos Líde- sessão extraordinária para hoje de manhã, na verda-
res, e esta já está registrada no painel. de daqui a poucas horas, talvez para antes das 11 h.

O SR. EOUARDO PAES - Sr. Presidente, peço Os debates estão cansativos para todos nós, acredi-
a palavra pela ordem. to.

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

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito aos Srs. Deputados que venham ao plenário.
Estamos em processo de votação.

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

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

O SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, digitei erra
do o meu voto. Pergunto, então, a VExa. se quem já
votou pode votar outra vez. O meu voto, Sr. Presiden
te, faço questão de registrar, é "sim".
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mar o voto "sim" por fidelidade aos compromissos
partidários e por uma deliberação da bancada do Par
tido dos Trabalhadores.

A minha convicção pessoal, jurídica e política é
contrária à taxação dos inativos. Entretanto, em razão
de compromisso partidário, que sempre respeitei du
rante toda minha vida, voto "sim". (Palmas e apupos.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Antonio Carlos Biscaia, recebo a justificativa
de VExa, mas a declaração de voto tem de ser enca
minhada por escrito à Mesa.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

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

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

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não conse
gui formalizar o voto eletrônico, mas voto "sim".

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

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

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há Deputa
dos da base aliada que ainda não votaram.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência está atenta ao fluxo.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
Sr. Presidente, sei que VExa. não quer declaração de
voto pessoal, mas preciso explicar que o meu voto
"sim" atende a pedido do meu Governador, Marconi
Perillo. (Palmas e apupos.)

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após
esta votação quantas outras ainda teremos?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Te
remos muitas, Deputado.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Hoje?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
pende do Plenário.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Vamos conti
nuar votando, então?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Te
rnos várias outras votações, mas depende do Plená
rio. Vamos garantir que teremos mais uma votação e,
dependendo do Plenário, faremos outras.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Mais uma
pelo menos, não é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
mínimo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Chaves, VExa. conseguiu registrar o
voto na bancada? Ele já foi registrado no painel.

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive dificul
dade em registrar o voto digital. Por isso anunciei meu
voto "sim". Volto "sim". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu
ando VExa. anunciou, olhei no painel e vi que não es
tava registrado. Agora, porém, já está. Vale o voto do
painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
mais de 2 minutos não há votos novos no placar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu
antos minutos, Deputado?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Não sei, estou
perdendo a noção do tempo, mas acredito que há
quase 5 minutos esses números não se alteram.
Alguns colegas, ilustres, aliás, vão continuar ausen
tes. Não adianta esperar, porque eles não vão votar.
Os que tinham de fazê-lo já o fizeram. O pai, a mãe, a
avó, a tia que perdoem os pecadores. Vamos ver
como foi o resultado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
considerar a observação de VExa.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Obrigado, Sr.
Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.
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o SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Pela or~

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
cumprimentar a Mesa, VExa. e todos os pares, pois,
apesar de não estarmos mais em período de convo
cação extraordinária, certamente a presença maciça
de todos os Parlamentares nesta noite vem compen
sar alguma ausência que por acaso tenha havido du
rante o mês de julho.

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, o Deputado
Zé Geraldo já votou. Falta apenas o Deputado Zé Ge
rardo.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugi
ro a V.Exa. que chame nominalmente os faltosos, por
que é· um desrespeito aos 489 Deputados que aqui
estão. Chame nominalmente os ausentes e acabe
com essa angústia.

O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To
dos os Deputados que estão na Casa têm o direito de
votar, Deputado.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Mas todos vota-
ramo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Na
última votação, Deputado José Thomaz Nonô, 491
Deputados votaram, mas na Casa havia um pouco
mais - 494. Vamos ter um pouquinho de paciência.
VExa. é um alagoano paciente.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Eu sou pacien
te, Sr. Presidente. Gostaria, então, que VExa. nos dis
sesse quanto tempo vamos esperar: 1, 2, 3, 20 minu
tos, o que for.

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

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

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Pela or
dem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
perguntar ao nobre Relator se quem recebe aposen
tadoria de fora será também... (O microfone é desliga
do.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado Jair Bolsonaro, desculpe-me, mas esta
mos em processo de votação. (Pausa.)

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

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
quantotempo não aparece um voto? QUal é a gestão
que está sendo feita para ir buscar esse voto que fal
ta? Excelência, não vamos macular um dia tão bontto
para a Casa. Pelo amor de Deus! Quantos minutos
mais V.Exa. vai aguardar?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putadoJosé Thomaz Nonô, VExa. é um Parlamentar
experiente e sabe que começamos esta votação às
2h26min; portanto, há 19 minutos. Comparando com
outras votações, esse tempo é curtíssimo. (Apupos
no plenário.) VExa. pode ficar tranqüilo que a Presi
dência saberá exatamente a hora de encerrar a vota
ção. O que não podemos é encerrá-Ia com Deputados
querendo votar.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra p~la ordem.

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

O SR. ALDO REBELO (PCdoS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) .:.... Sr. Presidente, quero
me dirigirao meu conterrâneo, o professor e Deputa
do José Thomaz Nonô.

a SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Pois não.
OSR. ALDO REBELO - O Deputado José Tho

maz Nonô temuma das mais brilhantes trajetórias ju
rídicas do Brasil e de Alagoas. (Manifestações no ple
nário.} O alag~ano,entre outras coisas- e o Deputa
do José Thomaz Nonô conhece as virtudes dos nor
destinos e dos alâgoanos - tem a virtude da paciên
cia.

Nós, Sr. Presidente, esperamos quanto tempo
por este momento? Oito anos? Oito décadas? Foram
meses de debates, horas de discussão na noite de
hoje.

Pergunto ao Deputado José Thomaz Nonô: o
que representam mais alguns minutos de espera,
como homenagernaos colegas, principalmente àque
les que ainda estão se deslocando para o plenário,
para o processo de votação? S.Exas. merecem a ho
menagem da paciência e da espera, que também
está sendo preserváda. na noite de hoje pelo Presi
dente João Paulo Cunha.
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O SR. LOSSE NETO - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
palavra pela ordem. VExa. tiver paciência, dará mais razão a este Presi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem dente.
VExa. a palavra. O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Ficarei deslum-

O SR. LOSSE NETO (PSDB - SP. Pela ordem. brado. Esta Casa é um eterno aprendizado. Temos 6
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo o mandatos e aprendemos sempre. Vi alguns colegas
respeito a VExa. - conhecemos o seu passado e es- que conhecem bem o caminho do microfone, deste
tivemos juntos na Assembléia Legislativa de São Pau- plenário.
lo -, queremos dizer que, numa das votações anteri- Meu Deus, atenderam ao Aldo Rebelo. Levaram
ores, o Deputado Eduardo Paes declarou que o parti- tanto tempo para descobrir como votariam! Parabéns

àquele que contribuiu com este derradeiro votinho. Sedo estava em obstrução. Quisemos manifestar o nos-
mais algum aparecer, mais razão darei a V.Exa., que

so voto e VExa. não teve a mesma paciência. (Muito
tem poderes que até o Deputado Aldo Rebelo des-

bem! Palmas.) confia. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va- A SRA. ANGELA GUADAGNIN _ Sr. Presiden-

mos aguardar mais 5 minutos. te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

peço a palavra pela ordem. V Ex I. a. a pa avra.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela

VExa. a palavra. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela Deputado José Thomaz Nonô está com pressa na vo-

Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nes- tação. Preocupo-me com a situação daquelas funcio-
te Parlamento, no período anterior, em passado re- nárias que estão nos esperando para servir café, chá
cente, essa questão não foi decidida por um voto. e que dormirão aqui, porque não têm transporte para
Esse voto justifica esta espera. Havia 494 Deputados voltarem para suas residências. Então, a minha preo-
na votação que ocorreu há menos de uma hora. Há di- cupação é com aqueles servidores que nos dão sus-
ficuldade de se chegar ao painel eletrônico, porque tentação para que possamos continuar trabalhando.
existem mais Deputados do que cadeiras neste ple- Por isso, meu voto é no sentido de continuarmos es-
nário. Portanto, é preciso ter um pouco de paciência. perando o tempo que for necessário, porque elas dor-

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, mirão aqui.
peço a palavra pela ordem. O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL _ AL. Pela VExa. a palavra.
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, não O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
estou olhando para o relógio. Prefiro olhar para a ex- quero polemizar. Àqueles que estão preocupados
pressão de VExa., que é o senhor do tempo nesta com as funcionárias que nos servem chá e café, lem-
Casa. Não digo isso para agradá-lo. bro que todas são servidoras públicas e estão sendo

Quero dizer ao meu amigo, Deputado Aldo Re- massacradas por esta reforma. Portanto, quem está
belo, nosso Líder e conterrâneo, que já demos provas preocupado com as servidoras vota "não". Já se pas-
de paciência. Estamos acostumados ao brilho do Lí- saram os 5 minutos.
der do Governo, que se notabiliza em falar rápido, O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden-
mas até para encaminhar S.Exa. mediu suas pala- te, peço a palavra pela ordem.
vras. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Quero felicitar os Lázaros, aqueles que ressus- VExa. a palavra.
citaram de alguma catacumba para emprestar o 491 0 O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
voto. V.Exa. tinha razão, e quero fazer uma autocrítica. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
Realmente, as palavras de VExa. calaram fundo. ro lembrar ao Deputado Eduardo Paes que essas ser-
Alguém que sabia perfeitamente o caminho do plená- vidoras não são funcionárias públicas, mas celetistas.
rio apareceu e votou. Se fossem funcionárias públicas, estariam, com essa



Resultado da Votação

SiM: 326
NÃO:163
ABSTENÇÃO:1
TOTAL: 490

É MANTIDOO TEXTO DESTACADO. (Palmas.)
Estão Prejudicados os Destaques para votação

em separado nOs 8 e 12.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 40/2003 - DVS N° 7 ART.
40, CAPUT E § 18 DA CF, DO ART. 1° E DO ART. 4°
DA EMEN AGLUT 4
Início Votação: 07/08/2003 02:26
Fim Votação: 07/08/2003 03:00

Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 21 :39

Votaram

Sim:326
Não:163
Abstenção:1
Total da Votação: 490
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emenda, isentas de contribuição, porque, para os ser- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
vidores da União, a isenção será de 1.440 reais e putado Carlos Sampaio, a Presidência está contro-
para os servidores dos Estados, de 1.200 reais. lando os 5 minutos. Só não queria interromper o De-

Temos de esperar para dar a todos os Deputa- putado que estava com a palavra. Os Parlamentares
dos a oportunidade de votar. Esta é uma matéria mui - falaram de um lado e de outro. Não podemos olhar so-
to importante. Não vamos abrir mão de nenhum dos mente um caso.
votos. Cada voto é importante e pode decidir o resul- O SR. VIRGíliO GUIMARÃES - Sr. Presidente,
tado da votação. Os mais antigos sabem muito bem peço a palavra pela ordem.
que votações cruciais já foram decididas nesta Casa O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
por um voto. A bancada de sustentação do Governo V.Exa. a palavra.
não abrirá mão de um voto, que poderá garantir a vitó- O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ria da votação desta matéria, fundamental pata o ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
País. ro falar sobre o tempo que V Exa. deveria fixar para as

O SR. COLOMBO - Sr. Presidente, peço a pala- votações. Em todas as votações houve um tempo pre-
vra pela ordem. estabelecido. Depois de protestos, discussões, aca-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem bou-se criando uma jurisprudência, à qual recorro.
VExa. a palavra. Nas questões importante, sempre foi estabelecido o

O SR. COLOMBO (PT - PR. Pela ordem. Sem limite de uma hora para votação. Recorro a esta tradi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou desde as 7 ção da Casa, porque é da praxe parlamentar. O tem-
horas da manhã nesta Casa e ainda não pude usar da po é de uma hora; nem um minuto a mais, nem um mi-
palavra, sobretudo para homenagear as Lideranças. nuto a menos. Essa prática já foi alvo de questões de
Poucos perceberam que as Lideranças partidárias ordem resolvidas.
percorreram os corredores, às vezes aflitas, para che- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
gar ao significativo avanço que estamos votando ago- encerrar a votação.
ra. Então, não nos custa esperar, quem sabe até mais O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
10 minutos, para consagrarmos essa grande aliança Está encerrada a votação. (Pausa.) (Palmas.)
construída para aprimorar o projeto. (Palmas e apu- A Mesa proclamará o resultado da votação:
pos.)

Percebi que as Lideranças, em todos os parti
dos políticos, cederam um pouco, para que se che
gasse à conclusão dos trabalhos de forma mais céle
re, porque precisamos que o Parlamento produza re
sultados.

A forma de produzir resultado é dizer ao Brasil
que mais de 400 Parlamentares ficaram até 4 ou 5 ho
ras da manhã para honrar o voto de cada brasileiro e
amanhã ser julgado pelo interesse da Nação. Acima
da segurança jurídica e financeira do Brasil é que vo
tamos esta noite.

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

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

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os 5
minutos determinados por VExa. já se passaram
todos estão acompanhando. Quero dizertambém que
só se pode falar neste momento sobre o processo de
votação. V.Exa. está concedendo a palavra para dis
cursos. O Regimento veda isso. É apenas sobre o pro
cesso de votação.
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Art. 171
Total Quorum: 491

Orientação

PT -Sim
PFL- Não
PMOB-Sim
PSOB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
POT -Não
PCdoB - Liberado
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Or. Rodolfo Pereira POT Não
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMOB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre POT Não
Or. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Não
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
Raimundo Santos PL PUPSL Não
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 Não
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Paudemey Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 8

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSOB Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB 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 Não
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre : 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSOB Não
Homero Barreto PTB Sim

~-- ~- -~----~-- ~ -- - ---------- ~--~--~- ~ -----------~------------~-
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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 Não
João Castelo PSDB Não
Luciano Leitoa PDT Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago POT Não
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARA

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PSOB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará : 20

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim

Não

Não

PIAuí

Átila Ura PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Nazareno Fontéles PT Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Sim
Ney Lopes PFL Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL 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 PMOB Sim
Total Paraíba : 11

Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 8
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José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PSOB Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMOB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Não
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco : 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSOB Não
João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Rogério Teófilo PFL Não
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSOB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMOB Não
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
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMOB Não

Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSOB 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 PSOB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP 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 Alves POT Não
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 38

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSOB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSOB Não
Fernando Oiniz PMOB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
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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 PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
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 Sim
Maria do Carmo tara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
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
Rornel 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: 52

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
lriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Abstenção
Alexandre Santos PP Sim

Almerinda de Carvalho PSB Não
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 Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Não
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 Não
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 Não
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: 44

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
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Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT . Sim
Dil11as Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Não
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 Sim
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 Não
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PLlPSL Sim
Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PL PLlPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim

Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
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 PLlPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 68

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 Sim
Osório Adriano PFL Não
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
Enio Tatico PTB Sim
Jovair Arantes PSDB Não
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
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Sim

Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB 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: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Sim
Alex Canziani PTB Sim
André lacharow POT Não
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
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim

Selma Schons PT Sim
Takayama PSB Sim
Total Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Não
Gervásio Silva PFL Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMOBSim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT c' Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Não
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSOB Não
Vignatti PT Sim
lonta PP Não
Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares por Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Não
Enio Bacci POT Não
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB 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 PMOB Não
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Oesconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
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Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 28

Eunício Oliveira PMDB
José Pimentel PT
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 5

SERGIPE

BAHIA

Cleonâncio Fonseca PP
Jorge Alberto PMOB
Total de Sergipe: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMOB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PIAuí

PFL

AroldoCedraz PFL
Edson Duarte PV
Fernando de Fabinho PFL
João Almeida PSOB
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha PFL
Nelson Pellegrino PT
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
ZelindaNovaes PFL
Total de Bahia:10

Mussa Demes
Total de Piauí: 1

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 2

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Raul Jungmann PMDB
Total de Pernambuco: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de RondÔnia: 4

AMAZONAS

Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 2

AMAPÁ

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Total de Maranhão: 1

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 2

PARÁ

Babá PT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Vic Pires Franco PFL
Total de Pará: 4

Hélio Esteves PT
Total de Amapá:1

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Maria Helena PMDB
Total de Roraima: 2

Aníbal Gomes
Bismarck Maia

CEARÁ

PMDB
PSDB

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Fernando Diniz PMDB
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Herculano Anghinetti PP
Júlio Delgado PPS
Narcio Rodrigues PSOB
Osmânio Pereira S. Parto
Saraiva Felipe PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 8

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Chico Alencar PT
Jair Bolsonaro PTB
José Divino PMDB
RobertoJeffernon PTB
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo pedoB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Celso Russomanno PP
Dr. Pinotti PMDB
Gilberto Nascimento PSB
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Michel Temer PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

VanderLoubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
José Borba PMDB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Takayama PSB
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Efiseu Padilha PMDB
Nelson Proença PPS
Osvaldo Biolchi PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima:1

MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Total de Maranhão:1

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
Osvaldo Coelho PFL
Total de Pernambuco: 2

EspíRITO SANTO

Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo:1
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PSDB

RIO DE JANEIRO

Deley PV
Juíza Denise Frossard
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Delfim Netto PP
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 2

GOIÁS

João Campos PSDB
Total de Goiás:1

PARANÁ

Gustavo Fruet PMDB
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Francisco Appio PP
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 7, às 3h05min, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação de Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-8, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação de votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n.O 40-A, de 2003, que modifica os arts.
37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Constitui
ção Federal, o art. 8° da Emenda Constituci
onal nO 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: Deputado Maurício Rands);
e da Comissão Especial pela admissibilida
de das emendas apresentadas e, no mérito,
pela aprovação desta; pela aprovação parci
al 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 re
jeição das Propostas de Emenda à Constitu
ição 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,
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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 D~

putados Gervásio Silva, Veda Crusius, Alceu
Callares, 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.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

Dia 7, Sã·feira

15:00 SUELY CAMPOS (PP - RR)
15:25 ZE GERALDO (PT - PA)

Dia 8, 68·feira

10:00 GERALDO THADEU (PPS - MG)
10:25 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:50 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
11:15 DURVAL ORLATO (PT - SP)
11 :40 JOSE ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
12:05 MANINHA (PT- DF)
12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT -AP)
12:55 TELMA DE SOUZA (PT- SP)
13:20 ELlSEU RESENDE (PFL - MG)

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, S8·feira

15:00 ANDRE LUIZ (PMDB - RJ)
15:25 PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

10:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
10:25 EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
10:50 VIGNATIl (PT - Se)
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 DEOLlVElRA (PSDB - MT)
16:40ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP)
17:05 PAULO AFONSO (PMDB - Se)
17:30 PERPETUA AUIIIEIDA (PCdoB - AC)
17:55 ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
18:20 MARCOS DE JESUS(PL - PE)

Dia 19, a8·feira

15:00 MARIA HELENA (PMDB - RR)
15:25 DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)

Dia 20, 4 8·feira

15:00 SILAS CÂMARA (PTB - AM)
15:25 JOSE PIMENTEL (PT - CE)

Dia 21, S8·feira

15:00 WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
15:25 CASARA (PSD8 - RO)

Dia 22, 68·feira

10:00 JOÃO CAMPOS (PSD8 - GO)
10:25 VIC PIRES FRANCO (PFL - PA)
10:50 JOSE DIVINO (PMDB - RJ)
11:15 PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
11 :40 ODAIR (PT - MG)
12:05 LUIZA ERUNDINA (PSB - SP)
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12:30 PAULO ROCHA (PT - PA)
12:55 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - 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 FRANKEMBERGEN (PTB - 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, 3a·feira

15:00 ZÉ LIMA (PP - PA)
15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)

Dia 27, 4a·feira

15:00 ZONTA (PP - SC)
15:25 DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)

Dia 28, 5a·feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
15:25 OSVALDO COELHO (PFL - PE)

Dia 29, 6a·feira

10:00 OSVALDO REIS (PMDB - TO)
10:25 JOÃO LYRA (PTB - AL)
10:50 MILTON BARBOSA (PFL - BA)
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 CAROlAS (PTB - RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA
RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
Reunião Ordinária Audiência Pública

A -Audiência Pública:

Tema: Execução de um Programa de Produção
de Óleo Diesel de Origem Vegetal- o Biodiesel, nos
Moldes do Proálcool.

Expositores:
1 - Francelino Grando - Secretário de Política

Tecnológica Empresarial do Ministério da Ciência e
Tecnologia;

2 - Maria das Graças Silva Foster - Secretária
de Petróleo, Gás e Combustíveis Renováveis do Mi
nistério de Minas e Energia;

3 - Miguel J. Dabdoub - Pesquisador do Labora
tório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas 
USP;

4 - Carlo Lovatelli, Presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais; e

5 - Alfred Szwarc, Consultor Técnico da União
da Agroindústria Canavieira de São Paulo.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 70/03 - do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "dispõe sobre a adição de ácido fótico
na farinha de trigo e na farinha de milho."
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

PROJETO DE LEI W 1.089/03 - do Sr. Benedito de
Lira - que "altera dispositivos do Decreto-Lei na 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



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO
SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS
APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 362/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "exige contratos em linguagem acessível e ta
manho mínimo de letras com corpo 14/16 e dá ou
tras providências." (Apensado: PL 363/1999)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 363/99 - do Sr. Enio Bacci 
(PL 362/1999) - que "define regras para cláusulas
que limitam direitos em contratos de adesão e dá
outras providências."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(Dia 08/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 799/03 - do Sr. Nelson Mar
quezelli - que "declara o Suco de Laranja como be-

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETODE LEI N° 1.015/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "altera a Lei n° 4.771, de 15 de setembro de
1965."
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO

PROJETO DE LEI N° 1.122/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "altera dispositivo da Lei nO 8.427, de 27 de
maio de 1992,que dispõe sobre a concessão de
subvenção econômica nas operações de crédito ru
ral."
RELATOR: Deputado ZONTA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

AVISOS
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PROJETO DE LEI N° 1.328/03 - do Sr. André bida oficial nas recepções, eventos e festas promovi-
Luiz - que "dispõe sobre a aquisição do gado para das pelo Governo Brasileiro."
corte e dá outras providências." RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA PROJETO DE LEI N° 808/03 - do Sr. Rubens Otoni
PROJETO DE LEI N° 1.435/03 - do Sr. Wilson San- - que "acrescenta os artigos 3-A e 3-B à Lei n°
tos - que "altera a redação do art. 3° da Lei n° 6,530, de 12 de maio de 1978, dispondo sobre a
10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que "acresce e identificação do responsável pela intermediação
altera dispositivo da Lei n° 8.929, de 22 de agosto imobiliária nos atos de registro de escritura pública
de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e de compra e venda de imóveis:'
dá outras providências"." RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU PROJETO DE LEI N° 1.003/03 - do Sr. Carlos Na-

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) der - que "altera a redação do § 2° do art 3° da Lei
n° 9.099, de 26 de setembro de 1995:'

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO '
SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA

APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
COMISSÃO dade (art. 54, 1):

PROJETO DE LEI N° 176/03 - do Sr. Pompeo de PROJETO DE LEI N° 1.018/99 - do Sr. Nelson Pel-
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação legrino - que "dispõe sobre a Política Nacional de
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá Moradia Estudantil."
outras providências." RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA PROJETO DE LEI N° 2.121/99 - do Sr. Raimundo
DECURSO: 5a SESSÃO Gomes de Matos - que "acrescenta parágrafo único
ÚLTIMA SESSÃO: 07·08"03 ao art. 5° da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de

1989."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N° 2.196/99 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "dispõe sobre a ligação ro
doviária no Plano Nacional de Viação, nos Estados
do Ceará e Rio Grande do Norte, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:2a 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 W 2.925/97 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "altera a Lei nO 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"
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 3.005/97 - do Sr. José Carlos
Vieira - que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cí
veis e Criminais e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 807/1999, PL 811/1999, PL 4537/1998, PL
4835/1998 e PL 6486/2002)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 3.194/97 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre as operações de des
conto de duplicata nas instituições financeiras e so
ciedades de fomento mercantil ("factoring"), e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 359/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "acrescenta § 40 ao art. 171 do Decreto-Lei na
2.848, de 1940 - Código PenaL"
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI W 395/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "agiliza adoção direta, sem observância de lista
gens e dá outras providências." (Apensado: PL
396/1999)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 601/99 - do Sr. Dr. Heleno 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de artigos da Constituição Federal no rodapé de jor
nais e revistas, editados em território nacionaL"
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA
LESSA

PROJETO DE LEI N° 730/99 - do Sr. Edmar Moreira
- que "altera a redação do art. 20 do Decreto Lei na
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal, determinando condições de sigilo na con
dução do inquérito policial."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 2.621/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre o acesso de estrangeiro
ao mercado de trabalho brasileiro:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 3.450/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "acrescenta parágrafo único ao art. 38
da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 7.398/02 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "altera o art. 9° da Lei na
9.434/97."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI N° 479/03 - do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "revoga o parágrafo 1° e altera a reda
ção do parágrafo 20 do artigo 84 do Decreto-Lei na
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal, introduzidos pela Lei na 10.628, de 24 de
dezembro de 2002." (Apensado: PL 1187/2003)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 583/03 - do Sr. Davi Alcolum
bre - que ""Modifica a redação do inciso "b", do art.
32, da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o
§ 20

, do art. 10
, da Lei n.o 7.433, de 18 de dezembro

de 1985, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 635/03 - do Sr. Paulo Gouvêa
- que "altera a redação do parágrafo único do artigo
62 da lei na 10.406/2002."
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 818/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "altera o art. 1.121 da Lei n.O 5.869/73 - Có
digo de Processo Civil, para incluir, como requisito
indispensável à petição de separação consensual, o
acordo entre os cônjuges relativo ao regime de visi
tas dos filhos menores, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 936/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "altera a redação do art. 618 da Lei nO 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil."

RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.041/03 - da Sra. Zelinda No
vaes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cole
ta de material para elaboração de exame pericial de
DNA nos crimes contra a liberdade sexual que dei
xem vestígios:'
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RELATORA: Deputada EDNA MACEDO PROJETO DE LEI N° 942/95 - do Sr. Ricardo Izar -

PROJETO DE LEI N0 1.103/03 _ do Sr. José Janene que "altera o artigo 42 da Lei n° 6.435, de 15 de ju-
lho de 1977, que "dispõe sobre as entidades de pre-

- que "dá nova redação aos artigos 9° e 43 da Lei n° vidênciasprivada, e dá outras providências"."
8.935, de 18 de novembro de 1994, que "regula- ,
menta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo RELATOR: Deputado MAURICIO RANDS

sobre serviços notariais e de registro" permitindo a PROJETO DE LEI N° 1.321/95 - do Sr. Remi Trinta
prática de atos notariais no âmbito da circuscrição - que "estabelece normas para o processo de ado-
da Comarca." (Apensado: PL 1362/2003) ção e utilização do livro didático nas escolas das re-
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS des pública e privada, do ensino fundamental e mé-

PROJETO DE LEI N0 1.145/03 _ do Sr. Luiz Carlos dio. em todo o país, .edá outras providências." (Apen-
sados: PL 1569/1996, PL 1573/1996 e PL

Hauly -que "altera a Lei n° 5.700, de 1 de setembro 1699/1996)
de 1971, que "Dispõe sobre a forma e a apresenta- RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
ção dos Símbolos Nacionais, e dá outras providênci-
as"." PROJETO DE LEI N° 1.387/95 - do Sr. Júlio Redec-
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES ker - que "cria o Programa de Controle de Seguran-

ça Automotiva - PROCONSEG, e dá outras provi-
PROJETO DE LEI N° 1.163/03 - do Sr. Rogério Sil- dências." (Apensado: PL 1466/1996)
va - que "altera a redação do caput do art. 551 do RELATORA: Deputada EDNA MACEDO
Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 -, para suprimir a função de revisor PROJETO DE LEI N° 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Fa-
no recurso de apelação e nos embargos infringen- ria de Sá - que "dispõe sobre. o índice a ser aplica-
tes." do nos reajustes dos benefícios da Previdência So-
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO dai .e dá outras .. providências." (Apensados: PL

2810/1997, PL 4699/1998 e PL 3146/2000 (Apensa-
PROJETO DE LEI N° 1.282/03 - do Sr. Inaldo Leitão do: PL 4816/2001»
- que "altera o disposto nos arts, 1.050 e 1.053 da RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, que institui o
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-

portação de madeira não beneficiada oriunda de flo-
PROJETO DE LEI N° 1.283/03 - do Sr. Inaldo Leitão resta nativa."
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 578 do Decre- RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
to-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
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-

trativa para as entidades de utilidade pública que
PROJETO DE LEI ND 1.285/03 - do Sr. Inaldo Leitão quitarem seus débitos para com o FGTS."
- que "acrescenta parágrafo ao art. 506 da Lei nO RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro-
cesso CiviL" PROJETO DE LEI N° 3.250/97 - do Sr. Serafim Ven-
RELATOR: Deputado NEY LOPES zon - que "dispõe sobre a antecipação de comemo-

ração de feriado e dá outras providências." (Apensa-
PROJETO DE LEI ND 1.402/03 - do Sr. IIdeu Araujo dos: PL 3279/1997, PL 3314/1997, PL 3346/1997,
- que "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)

PROJETO DE LEI N° 1.455/03 - 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 Juri- arrendatário rurais em períodos de safras frustra-
dicidade (art. 54, I): das:' '"
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PROJETO DE LEI N° 1.344/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina a parada obrigatória dos veícu
los de aluguel (táxis) nos postos policiais."
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 2.971/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "modifica a Lei na 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 na 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
instrumentos ou equipamentos de medição que afe
tem produtos ou serviços oferecidos à população."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI N° 3.318/00 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasi
leiro, dispondo sobre a composição das Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 7.191/02 - do Senado Federal
- (PLS 17/2002) - que "altera a Lei na 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro
dovia que especifica, sob a designação de BR-438:'
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 7.192/02 - do Senado Federal
- (PLS 18/2002) - que "altera a Lei na 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro
dovia que especifica, sob a designação de BR-439:'
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI N° 7.206/02 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "inclui, no art. 29 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, o uso de sinalizadores nos
veículos funerários."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 271/03 - do Sr. Lobbe Neto 
que "dá nova denominação à Reserva Federal que
especifica:'
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

CARLOSANTONIODeputado

PROJETO DE LEI N° 1.009/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "autoriza a entrada de pessoas ostomizadas
pela porta dianteira dos veículos de transporte cole
tivo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 1.300/99 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da
Lei na 8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990:' (Apen
sados: PL 4141/2001 e PL 4888/2001)
RELATOR: Deputado RUBINELLI

RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI W 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. 60 da
Lei na 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada
pelo art. 47 da Lei na 8.541, de 23 de dezembro de
1992, e pelo art. 30 da Lei na 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que dispõe sobre a isenção do im
posto de renda das pessoas físicas acometidas pe
las moléstias que especifíca." (Apensados: PL
1368/1999, PL 2318/2000 e PL 2478/2000)
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 625/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "autoriza divórcio direto após separação de fato
há mais de 1 (um) ano e dá outras providências."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 644/99 - do Sr. Remi Trinta
que "modifica disposições da Lei na 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente e dá outras providências",
proibindo a exposição pública de imagens eróticas
em capas de revistas e embalagens de videocasse
tes."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW

PROJETO DE LEI N° 795/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso
Nacional."
RELATOR:
PANNUNZIO
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

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 é 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)
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI N° 2.306/96 - do Sr. Max Rosen
mann - que "altera os artigos 7°,37,40 e 60 da Lei
nO 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências"."
RELATOR: DeputadoMICHEL TEMER

PROJETO DE LEI N° 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 junhode 1992, e 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, .e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA

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° 4.312198 - 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 nO 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 ZELlNDA NOVAES

PROJETO DE LEI W 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 áLei 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-
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são de cheques sem fundo, e dá outras providênci- de 2a via de documentos públicos pessoais (carteira
as." de identidade, certidão de nascimento, título de elei-
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO tor, atestado de óbito e outros), as pessoas que
PROJETO DE LEI N° 383/99 - do Sr. Pompeo de comprovadamente estiverem desempregadas ou
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prog- percebam até 02 (dois) salários mínimos e dá outras
nósticos sobre o resultado de sorteio de números, providências." (Apensados: PL 3483/2000 e PL
organizada nos moldes da loteria denominada jogo 3718/2000)
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
sua prática e determina outras providências:' PROJETO DE LEI W 485/99 - do Sr. Enio Bacci -
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD que "prevê prazo de 10 (dez) dias para vistas de ad-
PROJETO DE LEI W 393/99 _ do Sr. Enio Bacci _ vogado em processos e dá outras providências."
que "altera o inciso I do artigo 26 da Lei na 8.078, de RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA
11 de setembro de 1990 e dá outras providências." LESSA
RELATOR: Deputado DARCI COELHO PROJETO DE LEI N° 487/99 - do Sr. Enio Bacci-

PROJETO DE LEI W 405/99 _ do Sr. José Pimentel que "define em 10 (dez) dias prazo para ouvir autor
quando ocorrer nomeação à autoria em processos- que "dispõe sobre a proibição de cobrança de ta-

xas em razão da expedição de certidões, por empre- judiciais e dá outras providências:'
sas prestadoras de serviço, para esclarecimento de RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
situações pessoais, em caso de vínculo contratual PROJETO DE LEI N° 490/99 - do Sr. Enio Bacci -
do interessado com a entidade expedidora e dá ou- que ''fixa percentual para efeitos de honorários, de
tras providências:' sucumbência para advogados e dá outras providên-
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES cias."

PROJETO DE LEI N° 409/99 - do Sr. Bonifácio de RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
Andrada - que "suspende andamento de processos PROJETO DE LEI N° 491/99 - do Sr. Enio Bacci-
eleitorais cujos autores revelam desistência:' que ''fixa em 10 (dez) dias o prazo para impugnação
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO de assistência e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 446/99 - do Sr. Enio Bacci _ RELATOR: Deputado NEY LOPES
que "dá a estagiários de direito oportunidade de pa- PROJETO DE LEI N° 492/99 - do Sr. Enio Bacci -
trocinar defesa pela assistência judiciária e dá ou- que "determina citação do autor, quando abandona-
tras providências." da causa, sob pena de extinção do processo e dá
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO outras providências."

PROJETO DE LEI N° 448/99 - do Sr. Enio Bacci _ RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
que "altera honorários para advogados que defen- PROJETO DE LEI N° 493/99 - do Sr. Enio Bacci -
dam necessitados pela assistência judiciária e dá que "altera inciso 111 do artigo 506 doC.P.C. e dá ou-
outras providências." tras providências:'
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 456/99 - do Sr. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 496/99 - do Sr. Enio Bacci -
que "altera o § 20 do art. 42 da Lei na 8.069, de 13 que "altera o inciso I do art. 1.039 da Lei na 5.869,
de julho de 1990 e dá outras providências." (Apensa- de 1973."
dos: PL 457/1999 e PL 460/1999) RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA PROJETO DE LEI N° 526/99 - do Sr. Enio Bacci-
PROJETO DE LEI N° 464/99 - do Sr. Ricardo Bar- que "altera o parágrafo único do art. 66 da Lei na
ros - que "acrescenta parágrafo único ao art. 614 do 6.815, de 19/08/1980."
Código de Processo Civil - Lei na 5.869, de 11 de RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

janeiro de 1973." PROJETO DE LEI N° 529/99 - do Sr. Enio Bacci -
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA que "modifica o Código Civil, facilitando adoção in-
PROJETO DE LEI N° 481/99 - do Sr. Enio Bacci - dependente de idade e dá outras providências."
que "isenta do pagamento de taxas para obtenção (Apensados: PL 534/1999 e PL 536/1999)
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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 MAURfclO HANDS

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 Econôrnica Federal - CEF."
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N° 1.451/99 - do Sr. Celso Giglio
- que "modifica dispositivos do Código de Processo
CivHe do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de
1941 , sobre desapropriação." (Apensados: PL
1623/1999, PL 1624/1999, PL 1625/1999, PL
1626/1999, PL 1627/1999 ePL 2209/1999)
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI N° 10489/99 - do Sr. Paes Landim
__ que "regularnenta o § 2° do art. 74 da Constituição
Federal:'
RELATOR: Deputado MAURfclO QUINTELLA

LESSA

PROJETO DE LEI N° 1.532/99 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "dispõe sobre a elaboração e arqui
vamento de documentos em meios eletromagnéti
cos:'
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI N° 1.958/99 - do Sr. Adão Pretto
- que "altera a redação do art. 489 da Lei n° 3.071,
de. 1° de janeiro de 1916, Código Civil, e dos arts.
927, 928 e 929 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, e dá outras provi
dências." (Apensado~ PL 2267/1999)
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 2.027/99 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina. que o autor ou suspeito de
praticar um crime hediondo, deverá ser representa
do para responder por ele junto a imprensa."
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA
PROJETO DE LEI N° 2.091/99 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "altera o art. 27 da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1984, acrescenta parágrafo ao art. 9° e
altera a redação do art. 13, ambos da Lei n° 8.019,
de 11 de abril de 1990."

RELATOR:·Deputado PAULO PIMENTA

PROJETO DE LEI N° 2.160/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reali
zação de exame toxicológico para os fins que espe
cifica."
HELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N° 2.266/99 - dos Srs. Nilmário
Miranda e Maria do Carmo Lara - que "acrescenta o
inciso VI ao art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985 - Lei da Ação Civil. Pública."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 2.440/00 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dá nova redação ao inciso I do art. 15
da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997:'
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 2.684/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "altera a redação do art. 16 da Lei n°
7.210, de 11de julho de 1984 - Lei de Execução Pe
nai - sobre serviços de assistência jurídica:'
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 2.771/00 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.504, de
30 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigato
ried~de de registro dos programas de governo dos
candidatos às eleições majoritárias."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE.LEIN° 2.923/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o § 6° ao alt. 5° da Lei n°
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 3541/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PROJETO OE LEI N° 3.244/00 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dá nova. redação ao inciso VIII e ao §
7° do art. 73 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
1997, que "estabelece normas paraas eleições"."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 3.7.12/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que ''veda a exig~nciade atestado de bons an
tecedentes junto a órgãos policiais, e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado ENÉAS

PROJETO OE LEI N° 4.706/01 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "altera o inciso 11 do art. 5° da Lei n°
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação
civil pública de responsabilidade por danos ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS



RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 7.458/02 - dos Srs. Eni Voltoli
ni e Leodegar Tiscoski - que ""Altera o inciso 11 do
art. 282 e acrescenta o art. 1.211 -D à Lei nO 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Ci
vil. lIl1

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 Na
der - que "altera o § 1° do art. 19 da Lei n° 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
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PROJETO DE LEI N° 5.753/01 - do Sr. Roberto Jef- dados no alistamento eleitoral e a revisão do eleito-
ferson - que "altera o art. 56 da Lei n° 6.015, de 31 rado." (Apensado: PL 1062/2003)
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
públicos."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO PROJETO DE LEI N° 1.214/03 - do Sr. Luiz Bitten-

court - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 5.869,
PROJETO DE LEI N° 6.253/02 - do Sr. Ronaldo de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de
Vasconcellos - que "altera a Lei 6.015, de 31 de de- Processo Civil ll

•
1I

zembro de 1973, obrigando o registro de imóveis no RELATOR: Deputado DARCI COELHO
prazo que estipula."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA PROJETO DE LEI W 1.224/03 - do Sr. Eduardo Cu-

nha - que "dispõe sobre a concessão de tutela ante-
PROJETO DE LEI N° 7.153/02 - do Sr. Roberto cipada de tributos ou contribuições e dá outras pro-
Pessoa - que "altera dispositivo da Lei n° 9.099, de vidências."
26 de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Jui- RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR
zados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras pro-
vidências ll

•
1I PROJETO DE LEI N° 1.226/03 - do Sr. Inaldo Leitão

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA - que "altera a redação dos artigos 867 a 873 da Lei

PROJETO DE LEI N0 7.292/02 _ do Sr. João Herr_ n.° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil."

mann Neto - que "inclui inciso XII, no art. 295, do
Código de Processo Penal (Decreto Lei n° 3689, de RELATOR: Deputado NEY LOPES

3 de outubro de 1941)." PROJETO DE LEI N° 1.280/03 - do Sr. Inaldo Leitão
RELATOR: Deputado ODAIR - que "altera a redação do art. 21 da Lei n° 9.099,

PROJETO DE LEI N° 7.418/02 _ do Sr. Paulo Balta- de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre Juiza-
zar - que "acresce inciso IV ao artigo 92 do Decreto dos Civis e Criminais - interpondo-se a locução "e
- Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 _ Código entregue pelo demandado sua contestação, de que
Penal." se dará ciência ao autorll

•

1I

RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA

PROJETO DE LEI N° 1.341/03 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "acrescenta o § 4° ao art. 543 do
Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - , com o objetivo de formular enun
ciados jurisprudências aplicáveis aos casos seme
lhantes."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 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 nO 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 n° 3.689, de

------~--------~~---~-~~-~- ~---- ~~ -------
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RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI NU 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 NU 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 NU 1.620/96 - do Sr. Paes Landim
- que "altera a Lei nO 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 agrícolàs 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 parà 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 N° 2.570/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "determina em 50 (cinqüenta) quilogra-

EDUARDOLUIZ

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.063/93 - Jackson Pereira 
que "dispõe sobre a comercialização, por remessas
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 20 da Lei
n° 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
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

03 de outubro de 1941 - Código de Processo Pe
na!:'
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.355/03 - do Poder Executivo
- que "altera dispositivos da Lei n° 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providênci
as."
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mas o peso máximo que um empregado do sexo espaço institucional para o Conselho Nacional dos
masculino pode remover individualmente." Direitos da Mulher e ONG's."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI NO 2.652/96 - NAN SOUZA - que PROJETO DE LEI N° 4.226/98 - do Sr. Enio Bacci -
"altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que que "dispõe sobre a obrigatoriedade das casas no-
"Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda turnas em distribuir camisinhas aos frequentadores
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medica- e dá outras providências."
mentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO

do § 4° do art. 220 da Constituição Federal"." (Apen- PROJETO DE LEI N° 4.354/98 - do Sr. Antonio Car-
sados: PL 2779/1997, PL 2923/1997 e PL los Pannunzio _ que "altera o art. 105 da Lei n0
3342/1997) 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CÓ-
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO digo Nacional de Trânsito." (Apensados: PL

PROJETO DE LEI N° 3.055/97 - do Senado Federal 4441/1998 e PL 4556/1998)
- (PLS 55/1996) - que "altera o § 3° do art. 20 da RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

Lei nO 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- PROJETO DE LEI N° 117/99 - do Sr. Enio Bacci -
dos: PL 3293/1997, PL 3710/1997, PL 4346/1998 e que "acrescenta parágrafo único ao art. 218 da Lei
PL 4596/1998) n° 9.503, de 1997:'
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.688/97 - do Sr. Paudemey PROJETO DE LEI N° 213/99 - do Sr. Enio Bacci -
Avelino - que "altera a redação do caput e acres- que "altera a n° Lei 7.408, de 25 de novembro de
centa § 3° ao art. 3° da Lei n° 7.986, de 28 de de- 1985, permitindo a tolerância de 10% (dez por cen-
zembro de 1989, que regulamenta a concessão de to) no peso bruto total e de 20% (vinte por cento) no
benefício prevista no art. 54 do Ato das Disposições peso transmitido por eixos na pesagem de carga em
Constitucionais Transitórias." (Apensados: PL veículos de transporte." (Apensados: PL 665/1999 e
144/1999, PL 668/1999 e PL 2094/1999) PL 1015/1999)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA

PROJETO DE LEI N° 3.970/97 - Valdir Colatto - PROJETO DE LEI N° 218/99 - da Sra. Veda Crusius
que "altera a Lei n° 7.408, de 25 de novembro de - que "determina a inclusão, nos currículos do ensi-
1985." (Apensados: PL 4059/1998, PL 4294/1998 e no fundamental, de conteúdo obrigatório que trate
PL 4061/1998) da saúde bucal."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 3.996/97 - da Sra. Teima de PROJETO DE LEI N° 317/99 - do Sr. Edison Andri-
Souza - que "cria nas programações da Radiobrás no - que "altera a redação do art. 159 da Lei nO
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CÓ- PROJETO DE LEI N° 785/99 - do SL UbiratanAgui-
digo de Trânsito Brasileiro." (Apensado: PL ar - que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
635/1999) precatórios aos pagamentos de obrigações de pe-
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA queno valor pela Fazenda Federal, Estadual e Muni-

cipal." (Apensados: PL 860/1999 e PL 1442/1999)
PROJETO DE LEI N° 345/99 - do SL Wilson Santos RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
- que "proíbe a cobrança de taxa de religação por FERREIRA
concessionárias de distribuição de energia elétrica."
(Apensado: PL 1379/1999) PROJETO DE LEI N° 789/99 - do Sr. Marcos de Je-
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA sus - que "dispõe sobre medidas emergenciais de

combate à prostituição infanto-juvenil."
PROJETO DE LEI W 373/99 - do SL Feu Rosa - RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR
que "mbdifica os arts. 2° e 30 da Lei n° 9.491, de 9
de setembro de. 1997, para considerar prioritária a PROJETO DE LEI N° 792/99 - do SL Josué Beng-
desestatização das instituições financeiras federais, tson - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro
e dá outras providências." (Apensados: PL 821/1999 de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasilei-
e PL 1381/1999) ro"., para aplicar penalidade aos motoristas flagrados

fumando na direção do veículo."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PROJETO DE LEI N° 424/99 - do Sr. Henrique Fon-
tana - que "cria0 índice Nacional de Custos de Ser- PROJETO DE LEI N° 841/99 - do Sr. Robson Tuma
viÇbs de Saúde, fixa critérios para a atualização das - que "dispõe sobre a denominação de medicamen-
tabelas de procedimentos do Sistema Único de Saú- tosa ser utilizada em prescrições de médicos e
de e dá outras providências." odontólogos."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N0 428/99 _ do SL Vicente Caro- PROJETO DE LEI N° 892/99 - do Sr. Carlos Santa-
na - que "dispõe sobre a veiculação·de mensagem

preso - que "vincula a veiculação de propaganda de educativa na publicidade de veículos autbmotores,
produtos e serviços, focados no sexo, à exibição de nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e
mensagens educativas de interesse da Saúde Públi- imagens." (Apensado: PL 3440/2000)
ca."(Apensados: PL 717/1999, PL1751/1999 e PL RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA
1774/1999)
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
PROJETO DE LEI N° 447/99 - do Sr. Enio Bacci - . b b .áudlopor .i Iiotecas que recebam. recursos finance-
que "proíbe a adição de açúcar ou outros ingredien- iros da União, Estadosou Municípios:'
tes na Erv~-Mate, composto denbminado de "lIex RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO
Paraguayensis" e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLlN PROJETO DE LEI N° 994/99 - do Sr. Bispo Rodri-

gues - que "dispõe sobre a proteção à fauna silves-
PROJETO DE LEI N° 494/99 - do Sr. Enio Bacci - tre brasileira." (Apensado: PL 1695/1999)
que "permite substituição de testemunhas até 5 (cin- RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
co) dias da.audiência e dá outras providências."
RELATOR:Deputado PAULO PIMENTA PROJETO DE LEI N° 1.067/99 - do SL DL Hélio-

que "altera os arts. 165 e 276 da Lei n° 9.503, de
PROJETO DE LEI W 518/99 - do SL Herculano 1997, com a finalidade de reduzir o índice de alcoo-
Anghinetti - que "dispõe sobre informações que a lemia acima do qual passa o condutor a ficar impedi-
empresa concessionária ou permissionária de servi- do de dirigir veículo automotor."
ço público deve prestar ao usuário," RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON PROJETO DE LEI N° 1.291/99 - da Sra. Maria do
PROJETO DE LEI W 647/99 - do SL Marcos de Je- Carmo Lara - que "regulamenta o disposto no art.
sus - que "dispõe sobre o cardápio do Programa 39, § 60 da Constituição J=ederal, e dá outras provi-
Nacional de Alimentação Escolar." dências."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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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

PROJETO DE LEI N° 1.530/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regu
lamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede
ral, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 1.563/99 - do Sr. Alceu Colla
res - que "altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio de
1990, a fim de permitir a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço pelos portadores de osteomielite crônica." (Apen
sado: PL 1654/1999)
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 1.640/99 - do Senado Federal
- (PLS 119/1999) - que "dispõe sobre a inclusão de
aviso alertando sobre os malefícios resultantes do
uso de equipamentos de som em potência superior
a oitenta e cinco decibéis."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 1.694/99 - da Sra. Luiza Erun
dina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de car
dápio em Método Braille nos restaurantes, bares e
lanchonetes."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 1.742/99 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera o art. 113 da Lei na 8.213, de 24 de
julho de 1991, permitindo ao beneficiário optar pela
agência bancária de sua conveniência para recebi
mento do benefício previdenciário."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 1.763/99 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que "altera o § 20 do Decreto na 70.235, de 6
de março de 1972, nos termos que especifica."
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI

PROJETO DE LEI N° 1.781/99 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "dispõe sobre o cancelamento das san
ções administrativas que discrimina, aplicadas a
servidores públicos, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 1.785/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a criação de Conselhos Escola
res e dá outras providências."
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI N° 1.827/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lie na
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, dispondo sobre a
criação do cadastro dos trabalhadores rurais candi
datos aos programas de reforma agrária."
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI N° 1.839/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "dispõe sobre a utilização da infra-es
trutura da Merenda Escolar das escolas públicas
para atendimento de programas de alimentação da
mãe gestante desnutrida."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.908/99 - do Sr. Wagner Sa
lustiano - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, para estabelecer requisitos comple
mentares de habilitação aos motociclistas que forem
executar serviços de entrega." (Apensado: PL
2705/2000)
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES

PROJETO DE LEI N° 1.933/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre a autenticação mecânica
de documentos por instituição bancária."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.944/99 - do Sr. Edmar Mo
reira - que "altera o Decreto-Lei n° 1.040, de 21 de
outubro de 1969, que "dispõe sobre os Conselhos
Federal e Regionais de Contabilidade, regula a elei
ção de seus membros, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 1.949/99 - do Sr. Arlindo Chi
naglia - que "institui o contrato-padrão para a pres
tação dos serviços de telecomunicações, energia
elétrica, gás, água e saneamento por empresas pú
blicas ou privadas, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.971/99 - do Sr. Dr. Hélio 
que "altera a Lei n° 9.503, de 27 de setembro de
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1997, Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 136,
111, dando nova redação:' (Apensado: PL 3442/2000)
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.020/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "obriga divulgação de mensagens sobre
medicamentos genéricos, nos anúncios de remédios
e similares." (Apensados: PL 2548/2000, PL
3028/2000 e PL 3061/2000)
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA

PROJETO DE LEI N° 2.073/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "dispõe sobre a reserva de imóveis,
construidos por programas habitacionais, à mulher
sustentáculo de famflia e dá outras providências."
(Apensado: PL 2488/2000)
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
at:>astecimento •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."
RE'LATOR: 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 N° 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 é 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 legiveis sem o abuso de lermos 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 Ambi\3lntal da Serra da Meruoca, no Estado do
Ceará, e dá outras providências."
RELATOR: D\3lputado 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 dir\3ltrizese bases da \3lducação naci
onal"."
RELATOR: D\3lputado ANDRÉ DE PAULA

PROJETO DE LEI N° 2.510/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dispõe sobre a sede das Confed\3lrações
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." (Ap\3lnsado: PL 3611/2000)
RELATOR: D\3lputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 2.616/00 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina a impr\3lssão 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 "dispõ\3l 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 nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
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PROJETO DE LEI W 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°
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 n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI W 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 n°
5.452, de 1° 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. 1°
da Lei n° 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 nO 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 W 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 n° 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 N° 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



CARLOS

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 § 3°, do art. 87, da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO
MAGALHÃES NETO

PROJETO DE LEI N° 6.217/02 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos loca
is que comercializam cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos, ou qualquer produto fumigero a exporem
advertências sobreos males desses produtos."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 6.371/02 - do Sr. Milton Monti
- que."acrescenta novo parágrafo ao artigo 2° 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° 4.371/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera o art. 69 da Lei n° 9.069,
de 29 de junho de 1995, que "Dispõe sobre o Plano
Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece re
gras e condições de emissão do REAL e os critérios
para conversãoôas obrigações para o REAL, e dá
outras providências"."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 4.425/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "institui a indenização por danos morais
entre cônjuges."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 4.546/01 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsi
to Brasileiro, habilitando o agente da autoridade de
trânsito a proceder a retirada do disco ou unidade
de registro dos veículos equipados com registrador
instantâneo de velocidade e tempo."
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
4697/2601)
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 4.735/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao art. 30, da Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 4.740/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre o monitoramento
nacional da. cobertura florestal:'
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI. N° 4.867/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "veda às empresas prestadoras de servi
ços d~ telefonia, que têm números de identificação
coincidentes com os números de identificação de
partidos políticos registrados no Tribunal Superior
Eleitoral, realizar qualquer tipo de publicidade, entre
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PROJETO DE LEI N° 4.340/01 - do Sr. Neuton Lima 6 de julho e 30 de novembro de 2002, em todo o ter-
- que "altera a Lei n° 8.078, de 1990, acrescentando ritório nacional." (Apensado: PL 491212001)
o inciso XIII ao artigo 39." RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO PROJETO DE LEI N° 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente

PROJETO DE LEI N° 4.369/01 - do Sr. Ronaldo Vas- - que "dá nova redação ao inciso 11, do art. 7°, da
concellos - que "dispõe sobre a divulgação do direito Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
dos passageiros do transporte publico coletivo rodo- RELATOR: Deputado COLoMBO
viário intermunicipal, interestadual e internacional à
indenização em caso de acidente de trânsito." PROJETO DE LEI N° 5.128/01 - do Sr. Narcio Ro

drigues - que "denomina "Aeroporto de Uberaba-
Mário de Almeida Franco" o aeroporto da cidade de
Uberaba, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 5.150/01 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "institui o dia 27 de setembro de
cada ano como "Dia Nacional dos Vicentinos" ."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI'N°5.246/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a inclusão da questão da
"violência contra a mulher" como parte dos temas
transversais integra.ntes dos parâmetros curriculares
nacionais."
RELATORA: Deputada SANORA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 5.735/01 - do Sr. Wilson San
tos - que "dispõe sobre a concessão de desconto
para professores na compra de livro didático:'
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA



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° 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 RUBINELLJ

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 N° 79/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "acrescenta um inciso XIV-A e um §
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PROJETO DE LEI N° 6.857/02 - do Sr. Serafim Ven- 8° no art. 4° da Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000."
zon - que "altera a redação do art. 127 da Lei n° RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o PROJETO DE LEI N0 389/03 _ do Sr. Maurício Ra-
Código de Trânsito Brasileiro"." belo - que "altera o art. 259 da Lei n° 9.503, de 23
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-

PROJETO DE LEI N° 6.911/02 - do Senado Federal sito Brasileiro:'
- (PLS 181/2001) - que "dispõe sobre o direito do RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

portador de deficiência visual de ingressar e perma- PROJETO DE LEI N° 397/03 - do Sr. Bispo Rodri-
necer em ambientes de uso coletivo acompanhado gues - que "determina que todo cigarro vendido
de cão-guia." (Apensados: PL 5680/2001 e PL para exportação deverá conter na embalagem um
450/2003) carimbo com os seguintes dizeres: "Todo cigarro
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO vendido para exportação não pode ser vendido no

PROJETO DE LEI W 7.050/02 - do Senado Federal mercado nacional interno.''''
- que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, PROJETO DE LEI N° 444/03 - do Sr. Luiz Bitten-
para definir como infração o transporte de bebidas court - que "estabele a obrigatoriedade para as
alcoólicas na condição que especifica." companhias teatrais ou de atores que tenham obtido
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO financiamento público ou incentivos fiscais previstos

PROJETO DE LEI N° 7.403/02 - do Poder Executivo na legislação cultural vigente, a realizarem apresen-
- que "inscreve o nome do Barão do Rio Branco no tação gratuita para as escolas públicas do ensino
Livro dos Heróis da Pátria." fundamental e médio, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS

MAGALHÃES NETO
PROJETO DE LEI N° 7.412/02 - do Sr. Neuton Lima
- 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 W 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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 37161

PROJETO DE LEI N° 7.514/03 - do Poder Executivo
- que "altera a Lei na 7.070, de 20 de dezembro de
1982, que dispõe sobre pensão especial para os de
ficientes físicos que especifica:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1j

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO
SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS
APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

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 JUfZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 5.917/01 - do Sr. José Pimentel
- que "acrescenta parágrafo ao art. 28 da Lei na 8906,
de 4 de julho de 1994 e dá outras providências."
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 'o'

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:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO
SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS
APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.937/00 - 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". 1I

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 "altera o 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

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(Dia 08/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.484/03 - do Sr. Zico Bronze
ado - que "dá nova redação ao artigo 18 da Lei na
4.771, de 15 de setembro de 1965, o Código Flores
taL"

RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE

PROJETO DE LEI N° 1.546/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "institui o Fundo Nacional de Apoio às Flores
tas Plantadas e dá outras providências."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

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 30 da
Lei na 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)
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
DECURSO:2a 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 popu
lação indígena nas Instituições de Ensino Superior."
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RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 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. Ricarte de
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 W 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 N° 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
3582/2000, PL 3596/2000 e PL 3912/2000»
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER

PROJETO DE LEI N° 91/03 - do Sr. João Alfredo 
que "considera efeito prejudicial sobre o meio ambi
ente socioeconâmico o deslocamento de popula
ções imposto pela construção de barragens, rodovi
as e outras obras, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JÚNIOR BETÃO
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.171/01 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "estabelece critérios para que o cida
dão possa atuar como Fiscal doMeio Ambiente."
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."
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."
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER

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."
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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 W 4.913/01 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "acrescenta o inciso I ao § 2° do art.
52 da Lei n° 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:5a 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

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 08/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.466/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "" Dispõe sobre a construção de creches
em conjuntos habitacionais financiados pelo Siste
ma Financeiro de Habitação.""

PROJETO DE LEI N° 1.498/03 - do Sr. Mário Ne
gromonte - que "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 - Co
devasf - e dá outras providências"."

PROPOSiÇÕES EM. FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.175/03 - do Sr. Alberto Fraga
- que "acrescenta o Artigo 44-A à Lei n° 9.636, de 15
de maio de 1998,.para ressalvar direitos de adquiren
tes de parcelamentos de imóveis de domínio da
União, oriundos de ocupações para fins residenciais,
no Distrito Federal, e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.198/03 - do Sr. Gilmar Ma
chado - que "altera a Lei n° 7.827, de 27 de setem
brode 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 Municfpios com índice de Desen
volvimento Humanomel1ot ou igual a 0,499."

PROJETO DE LEI W 1.249/03 - do Sr. Carlos Na
der - que 'ioma obrigatório a construção de.prédios
destinados ao ensino fundamental 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
objetivo de impulsionar a implementação das ações
e diretrizes contidas na Le~.n° 10.257, de 10 de julho
de2d01, que "regutamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbanae dáoutras providências "."

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Auditório do Ministério da Educação 
Esplanada dos MInistérios - Bloco L - Brasí
lia/DF
HORÁRIO: 09h
REUNIÃO
A - Outros Eventos:

Seminário "A Mídia e os Direitos da Criança e do
Adolescente - Um Compromisso Social"
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Promoção: Câmara dos Deputados, Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
Sub-Comissão de Direitos da Mulher, da Criança e
do Adolescente da Câmara dos Deputados,
UNESCO, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho,
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministé
rio da Educação Programação 9h - abertura Minis
tro de Estado da Educação Secretário Especial de
Direitos Humanos da Presidência da República Pre
sidente da Comissão de Direitos Humanos da Câ
mara dos Deputados Governador do Estado do Rio
Grande do Sul Presidente da Subcomissão de Direi
tos da Mulher, da Criança e do Adolescente da Câ
mara dos Deputados Representante da UNESCO
no Brasil Representante da UNICEF no Brasil Presi
dente da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho

10h - Painel: A mídia e os direitos da criança e
do adolescente Palestrantes: Veet Vivarta; Michael
Levine; Lisa Bernstein; Ellen Galinsky. Coordenação
da Mesa: Deputada Maria do Rosário (PT/RS) e De
putada Sandra Rosado (PMDB/RN)

14h - Painel: Experiências em mídia para a cons
trução de uma cultura de proteção Palestrantes:
RBS/FMSS - Campanha Social "O Amor é a Melhor
Herança, Cuide das Crianças";
ANDI, CONANDA e Secretaria Especial de Direi
tos Humanos - "A Mídia e os Conselhos";

Jornal Correio Brasiliense - "Confissões de Famí
lia: As Marcas do Abuso Sexual";
OITIAssessoria Especial da Presidência da Re
pública/Fórum Nacional de Prevenção e Erradi
cação do Trabalho Infantil - Lançamento de peças
de comunicação para o enfrentamento da violência
e exploração sexual para o empresariado;

UNICEF -''Todos Contra o Fumo";
MTV - "Programa Pacto MTV" Coordenação da
Mesa: Deputada Maria do Rosário (PT/RS) e Dep.
Eduardo Barbosa (PSDB/MG) Debatedores: Michael
Levine; Ellen Galinsky; Regina de Assis.
16h50 - Apresentação do vídeo sobre a IV Cúpula
Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes
17h - A UNESCO, Fundação Orsa e Grupo Consul
tivo sobre Cuidados e Desenvolvimento Infantil con
vidam para o lanlamento da série "Coordinators' No
tebook - A Infância em Debate: Perspectivas Con
temporâneas"

17h30 - Coquetel

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 08/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.480/03 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "obriga a divulgação de advertência sobre
obesidade em embalagens de produtos altamente
calóricos:'

PROJETO DE LEI N° 1.481/03 - do Sr. Pastor Rei
naldo - que "dispõe sobre as importações proveni
entes de países onde, comprovadamente, seja utili
zado o trabalho escravo:'

PROJETO DE LEI N° 1.535/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera os prazos previstos na Lei n.o 9.440,
de 14 de março de 1997."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:3a 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 Econômico 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 N° 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)
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RELATOR: Deputado RONALDO DlMAS

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 W 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 N° 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 W 1.445/03 - do Sr. Giacobo 
que "altera os arts. 3°, 4°, 7° e 12 da Lei n° 6.729, de
28 de novembro de 1979, que "Dispõe sobre a con
cessão comercial entre produtores e distribuidores
de veículos automotores de via terrestre.""
RELATOR: 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 <:fe consumo por volume ou peso."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 7.140/02 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "altera o Código de Defesa do Consumi
dor de forma 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
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:4a SESSÃO
ÚLTrMA 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 daSíndrome de Imunodefi
ciência Adquirida - SIDA I AIOS 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 nO 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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.707/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "modifica o inciso 11, do art. 67, da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras pro
vidências." (Apensado: PL 6283/2002)
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
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PROJETO DE LEI N° 5.384/01 - do Sr. Aloizio Mer
cadante - que "dispõe sobre a cobrança de taxas de
inscrições em vestibulares." (Apensados: PL
5548/2001, PL 6809/2002, PL 7273/2002 e PL
1205/2003)

PROJETO DE LEI N° 6.497/02 - do Sr. Feu Rosa 
que "declara o dia 26 de janeiro de 1500 como data
oficial do Descobrimento do Brasil."

RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 310/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Altera o art. 8 da lei n ° 9.766, de 18 de de
zembro de 1998, que dispõe sobre a legislação do
Salário - Educação.""

PROJETO DE LEI W 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 W 1.096/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "institui o Dia 5 de abril como o "Dia
Nacional do Samba. ""

PROJETO DE LEI N° 1.118/03 - do Sr. Edison
Andrino - que "dá nova redação ao art. 5° da Lei n°
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
b�ica de Ensino e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.153/03 - do Sr. Wasny de
Roure - que "acrescenta inciso ao artigo 44 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

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 la
boratoriais para determinação dos níveis de aflatoxi
na em alimentos destinados à merenda escolar."

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"."

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 ao § 3° do art. 18
da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, altera
do pela Lei n° 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 - que "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 W 1.295/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome do Mare
chal 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."
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PROJETO DE LEI N° 1.392/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "institui o Dia do Plano Nacio
nal de Educação."

PROJETO DE LEI N° 1.40S/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "institui o Dia Nacional da Ca
ridade:'

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° 1.407/03 - 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° 1.439/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "torna obrigatório a inclusão no currículo
escolar de ensino médio e fundamental de matéria
relativa a educação para0 trânsito."

PROJETO DE LEI N° 1.4S0/03 -do Sr. Olavo Calhe
iros - que "acrescenta o inciso I, no artigo 42 da Lei
nO 8.078 (Código de Defesâ. 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."

Substitutivo (Art. 119, 1/ 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 providências."
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
rém - PA." (Apensado: PL 6900/2002)

RELATOR: Deputado ZÉ LIMA

PROJETO DE LEI N° 8S0/03 - 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:saSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera aLei 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

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI W 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 S de dezembro de
1996, que institui o SIMPLES, para viabilizar o en
quadramento das empresas que estejam regulari
zando seus débitos."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃP

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



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
quaisqum concursos de prognósticos administrados
pelo governo federal."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 4.577/98 - do Sr. Serafim Ven
zon - que '1orna 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
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 W 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
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PROJETO DE LEI N° 1.045/03 - do Sr. Paulo Maga- B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
Ihães - que "dispõe sobre isenção do Imposto de mentária (art. 54):

Renda sobre o Décimo Terceiro Salário." PROJETO DE LEI N0 76/03 _ do Sr. Eunício Oliveira
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO _ que "assegura aos alunos egressos de escolas

PROJETO DE LEI N° 1.240/03 - do Senado Federal públicas, gratuidade das taxas de inscrição em pro-
- que "altera a redação do caput do art. 12 da Lei n° cessos seletivos para admissão nas instituições es-
9.493, de 10 de setembro de 1997, para conceder tatais de ensino superior."
aos Municípios isenção do Imposto sobre Produtos RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
Industrializados -IPI, nos produtos que especifica:' DECURSO: 4a SESSÃO
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

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 fevereiro
de 1995, isentando do Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI) na aquisição de motocicletas para utili
zação de transporte autônomo de passageiros."
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

- - - - - ------------------------
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de atletas." (Apensados: PL 888/1995, PL EDSON CORRÊA BATISTA - Promotor de Justiça
1217/1995, PL 1680/1999, PL 1887/1996 (Apensa- de Defesa do Consumidor de Santos/SP;
do: PL 250/1999), PL 2143/1996, PL 2632/2000, PL ANGELO COELHO - Presidente do Sindicato da
2945/1997, PL 4627/2001, PL 4644/2001, PL Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São
5050/2001, PL 5955/2001, PL 6478/2002 e PL Paulo ~ SINDIFUPI;
6660/2002) GERALDO LUIZ SANTO MAURO - Presidente da
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO Associação Brasileira das Reparadoras Independen-

tes de Veículos - ABRIVE;
PROJETO DE LEI N° 1.509/96 - do Sr. Nelson Mar- ANTÔNIO CARLOS FIOLA DA SILVA _ Vice-Presi-
chezan - que "dispõe sobre o Plano Plurianual para dente Sindicato da Indústria de Reparação de Veí-
a Triticultura Nacional." (Apensado: PL 2739/1997) culose Acessórios do Estâdo de São Paulo _
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI SINDIREPAlSP; e

PROJETO DE LEI N° 36/03 - do Sr. Bismarck Maia BARBARA ROSENBERG - Diretora do Departa-
- que "especifica condições a serem observadas mento de Proteção e Defesa Econômica da Secreta-
para a implementação de programas de incentivo ao ria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.

turismo financiados, no todo ou em parte, por recur- COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
sos públicos federais."
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA AVISOS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

LOCAL: Plenário 09 do Anexo"
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

CONJUNTA COM A COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Tema:

"DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES
COMETIDAS PELAS SEGURADORAS DE
VEíCULOS AUTOMOTORES".

(Em atendimento aos Requerimentos nOs 44, 45 e
46 de 2003, aprovados na Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, e aos Requerimentos nOs
118,119,120 e 185 de 2003, aprovados na Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, de autoria dos Deputados Hidekazu Takaya
ma e Nelson Bornier.)

EXPOSITORES:
WILSON BILL - Presidente do Sindicato da Indús
tria de Reparação de Veículos e Acessórios do Pa
raná - SINDIHEPA-PR;
ÊNIO BIANCO - Diretor Jurídico do Sindicato da
Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São
Paulo - SINDIFUPI;
AMILTON PLÁCIDO DA ROSA - Promotor de Justi
ça do Consumidor de Campo Grande/MS;

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a 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° 9A78, de 6 de
agosto de 1997, que trata da criação de subsidiárias
da Petróleo brasileiro SA - 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 DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Anexo li, Plenário 3
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
Audiência Pública com a presença do Sr. Peter MiIi
ken, Presidente da Câmara dos Comuns do Cana
dá, a convite da Presidenta da Comissão, Deputada
Zulaiê Cobra para debater e identificar as possibili
dades de cooperação com o Canadá, no contexto
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da ALCA, como alternativa que leve a um maior
equilíbrio nas discussões com os EUA. (Req. 48/03,
da Deputada Zulaiê Cobra)
LOCAL: Anexo 11, Plenário 3
HORÁRIO: 11h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 55/03 Do Sr. Neucimar Fraga
- que "solicita ao Sr. Ministro das Relações Exterio
res a lista de brasileiros que serão deportados dos
Estados Unidos para o Brasil."

REQUERIMENTO N° 58/03 Do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "requer a realização de audiência pública com
as presenças do Comandante Militar da Amazônia,
para informar os resultados desenvolvidos pelo refe
rido Comando Militar na operação para combater re
fluxos do narcotráfico e da guerrilha colombiana na
fronteira entre Brasil, Colômbia e o Peru, e do Sr.
Fábio Pannunzio, jornalista da Rede Bandeirantes
de Televisão, que realizou ampla investigação e ma
térias jornalísticas que tratam do envolvimento da
guerrilha colombiana na fronteira brasileira com o
narcotráfico"

REQUERIMENTO N° 59/03 Do Sr. Pastor Frankem
bergen - que "requer sejam convidados os senhores
Ministro José Eduardo Martins Felício, Ministro das
Relações Exteriores e o Doutor Flávio Sotto Mayor,
Diretor de Recursos para o Desenvolvimento, da Se
cretaria de Planejamento e Invéstimenot Estratégico
do Ministério do Planejamento, para participarem de
Audiência Pública na Comissão de Relações Exteri
ores e de Defesa Nacional, com a finalidade de
apresentar a este Colegiado o programa de Integra
ção Regional da América do Sul (IIRSA) e dos Eixos
de Integração da Amazônia."

REQUERIMENTO N° 60103 Da Sra. Terezinha Fer
nandes - que "solicita sejam convidados represen
tantes da COIAB, CIR, FOIRN, MINISTÉRIO DA
JUSTiÇA e MINISTÉRIO DA DEFESA a compare
cer a esta Comissão para contribuir com o processo
de instrução do Projeto de Lei N°6.493, de 2002,
que "Altera a Lei N°6.001, de 1973 (denominado
Estatuto do índio), autorizando a construção de
guarnições militares em terras indígenas"."

REQUERIMENTO N° 61/03 Do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "requer a realização de audiência pública,
com a presença do Senhor Marc Siegfried Efchin,
segundo-secretário da Embaixada da França no
Brasil, a fim de prestar esclarecimentos sobre a ope-

ração de resgate, em avião militar, utilizando de imu
nidade diplomática, para negociar a libertação de
Ingrid Betancourt, ex-candidata à presidência da
Colômbia seqüestrada pelas FARC."

REQUERIMENTO N° 62/03 Da Sra. Maninha - que
"requer a indicação de membros da Comissão para
efetivar a cooperação com a comissão congênere
argentina e definir agenda de temas a serem discuti
dos no âmbito dos parlamentos dos dois países."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

MENSAGEM N° 119/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilí
citos de Armas de Fogo, suas Peças e Componen
tes e Munições, complementando a Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transna
cional, adotado pela Assembléia-Geral das Nações
Unidas, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo
Brasil, em 11 de julho de 2001:'
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 299/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República da Bolí
via para a Construção de uma Ponte sobre o Rio
Acre, nas proximidades das Cidades de Brasiléia e
Cobija, assinado em Brasília, em 28 de abril de
2003."
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 6.685/02 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "acrescenta o § 2° ao art. 1° da Lei
n° 8.072, de 25 de julho de 1990, para equiparar aos
crimes hediondos aqueles previstos na legislação
penal militar, idênticos aos tipificados no Código Pe
naI."
RELATOR: Deputado JAI R BOLSONARO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 147/03 - do Sr. Alberto Fraga
~ que" Altera o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outu
bro de 1969 (Código Penal Militar), e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei e das
emendas redacional e supressiva apresentadas.
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C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi- PARECER: pela rejeição deste, do PL 5579/2001,
va pelas Comissões: do PL 5597/2001, e do PL 6416/2002, apensados.

PRIORIDADE

MENSAGEM W 120/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n° 53, aprovado em
BraSiília, em 3. de julho de 2002, entre a República
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexica-
nos."
Rl=:LATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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, modificada pela 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
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
2749/2000, apensado, com substitutivo, e pela rejei
ção do PL 3013/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 3.662/00 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "concede anistia de multas aplicadas a
militares com base no art. 15, inciso I, "e", da Lei n°
8.025, de12 de abril de 1990."
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER: pelaaprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.343/01 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera a Lei n° 9.883, de 7 de dezem
bro de 1999, estabelecendo normas para a nomea
ção do Diretor~Geral da Agência Brasileira de Inteli
gência - ABIN e impondo restrições ao ocupante do
cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inte
ligência - ABIN que for exonerado."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.015/01 - do Sr. Almeida de
Jesus - que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo
para os Policiais Militares e Civis Federais, Estadua
is é aos do Distrito.Federal, bem como aos Militares
das Forças Armadas." (Apensados: PL 5597/2001,
PL 5579/2001 e PL 6416/2002)
RELATOR: Deputado COLOMBO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

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 Militares, 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, modificadapela Lei n° 7.475 de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dós 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: DeputadoFEU ROSA
DECURSO: 3a 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
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 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



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

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 08/08/2003)
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, PROJETO DE LEI N° 7.310/02 - do Sr. Cabo Júlio-
VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização

de testes toxicológicos quando da admissão nas
corporações policiais."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

PROJETO DE LEI N° 1.178/03 - do Sr. Assis Miguel
do Couto - que "Dispõe sobre a criação de Cadas
tro Nacional de Pessoas Físicas que realizarem via
gens ao exterior:'
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.289/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Institui o seguro de vida para Policiais e
Bombeiros Militares, Policiais Civis, Policiais Federa
is e Policiais Rodoviários Federais."
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO

PROJETO DE LEI N° 1.332/03 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "Dispõe sobre as atribuições e com
petências comuns das Guardas Municipais do Bra
sil. Regulamenta e disciplina a constituição, atuação
e manutenção das Guardas Civis Municipais como
Órgãos de Segurança Pública em todo o Território
Nacional e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.524/03 - do Senado Federal
- que "Torna obrigatória a identificação dos servido
res dos órgãos de segurança pública do Estado
quando participem em operações de controle e ma
nutenção da ordem pública e dá outras providênci
as." (Apensados: PL 1473/2003 e PL 1474/2003)

RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.164/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a destinação de produtos, subs
tâncias ou drogas ilícitas apreendidas que causem
dependência física ou psíquica"
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 7.143/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre critérios para promoção ao posto
de Coronel PM das Polícias Militares Estaduais e do
Distrito Federal."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 7.301/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a criação de cadastro de estabe
lecimentos que comercializam autopeças usadas,
recondicionadas ou remanufaturadas:'
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET

PROJETO DE LEI N° 7.302/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre Seguro obrigatório das viaturas
policiais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 7.304/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimen
to de colete à prova de balas aos policiais militares e
civis dos Estados e do DF'
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

PROJETO DE LEI N° 7.305/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Determina a realização de exames no preso in
gressante e fixa outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N° 7.306/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de sistema de blindagem nas viaturas das Polícias
Civil e Militar dos Estados e do Distrito Federal e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 7.307/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre o monitoramento e identificação
de visitantes a sentenciados e presos provisórios,
nas unidades prisionais e cadeias públicas."
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Na 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 07 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
Requerimento na 37, do Dep. Benjamin Maranhão)
Tema:
"ESCLARECIMENTOS SOBRE A IMPLANTAÇÃO
DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE".
Convidado:
ALCINDO ANTONIO FERLA
Diretor da Área de Informação e Informática do SUS
do Ministério da Saúde
Plenário 07 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO ESECIAL
DESTINADA A ACOMPANHAR A APLICAÇÃO
DAS VERBAS FEDERAIS NOS SISTEMAS
ESTADUAIS DE SAÚDE

A - Trabalhos de Subcomissões:

1. CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHOS E
DEFINiÇÃO DE SUB-RELATORES.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 08/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI Na 4.083/01 - do Sr. Pedro Bitten
court - que "altera o § 50 do art. 47 da Lei na 8.212
de 24 de julho de 1991, que fixa o prazo de validade
da Certidão Negativa de Débito - CND." (Apensa
dos: PL 4088/2001, PL 4656/2001 e PL 5367/2001)
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI Na 6.226/02 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera a Lei na 10.098, de 19 de de
zembro de 2000, que "estabelece normas gerais e

critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mo
bilidade reduzida, e dá outras providências", para
dispor sobre a oferta de informações para pessoas
portadoras de deficiência visual."
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN

PROJETO DE LEI Na 6.227/02 - do Sr. Augusto
Nardes - que "dispõe sobre a regulamentação da
atividade do trabalhador diarista e cria o Compro
vante de Pagamento de Diarista - COMPADI."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROPOSiÇÕES E;M FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI Na 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
lores 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 578212001)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Na 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 Séguro Social, alterando o art. 38 da
Lei n° 8.212, de 24julhode 1991." (Apensados: PL
280/1999, PL1 055/1999, PL 3457/2000, PL
4894/1999 e PL 1824/1999)
RELATOR: Deputado DR. HOSINHA

PROJETO DE LEI Na 750/99 - doBro Pedro Eugênio
- que "altera a Lei na 9.717, de 27 de novembro de
1998, que dispõe sobre "regras gerais para a organi
zação e o funcionalllento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados,. Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e qoDistrito Federal, e dá ou
tras providências"." (Apensados: PL 1646/1999 e PL
2374/2000)
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO

PROJETO DE LEI Na 5.845/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera dispositivos da Lei na 4324,
de 14 de abril de 1964, que "institui o Conselho Fe
deral e os Conselhos Regionais de Odontologia, e
dá outras providências"."



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»
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

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
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RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA PROJETO DE LEI N° 6.915/02 - do Senado Federal

PROJETO DE LEI N° 7.154/02 - do Sr. Inaldo Leitão - (PLS 212/1999) - que "regulamenta a comerciali-
zação de alimentos para lactentes e crianças de pri-

- que "acrescenta Parágrafo Único ao art. 54, da Lei meira infância e também a de produtos de puericul-
W 8.213, de 24 de julho de 1991." tura correlatos."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 7.509/02 - do Poder Executivo PROJETO DE LEI N° 187/03 - do Sr. Maurício Ra-
- (MSC 1150/2002) - que "dispõe sobre a criação belo _ que "estende o direito à licença-gestante a
de Plano de Cargos e Salários Específico da Área quem detiver a guarda de criança, no caso de morte
Médico-Pericial do Instituto Nacional do Seguro So- da genitora."
cial-INSS, e dá outras providências:' RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD

PROJETO DE LEI N° 290/03 - da Sra. Maria do Ro-
PROJETODE LEI N° 423/03 - do Sr. Paes Landim - sário - que "dispõe sobre a presença de acompa-
que "fixa limite e alíquota para contribuição previ- nhante no processo de parto nos hospitais, clínicas,
denciária e pagamento de benefícios:' maternidades da rede pública e estabelecimentos
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS - e
DECURSO: 3a SESSÃO dá outras providências." (Apensados: PL 311/2003 e
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03 PL 638/2003)

RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

PROJETO DE LEI N° 1.038/03 - do Sr. Ricardo Izar
que "acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao Art.
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 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 física para acompanhamen
to de terapias e tratamentos médicos."
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.091/03 - do Sr. DurvalOrla
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."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

PROJETO DE LEI N° 1.113/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Enfermagem e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

PROJETO DE LEI N° 1.120/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a residência odontológica obri
gatória para o exercício profissional:'
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

PROJETO DE LEI N° 1.182/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera o caput do art. 41 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991:'
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI N° 1.183/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o caput e insere parágrafo 2°,



RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

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."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETODE LEI N° 1.408/03 - da Sra. Lúcia Bra
ga - que "estabelece paraidosos a partir de sessen
ta e cinco anos vantagem na compra de passagem
em transporte rodoviário intermunicipal e interesta
dual."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

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.""
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.436/03 - do Sr. Wílson San
tos - que "dispõe sobre o acesso às Unidades de
Terapia Intensiva - UTl's em hospitais e clínicas pú
blicas e privadas em todo o País."
RELATOR: Deputado MANATO

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 desuficiên
cia para o exercício das profissões de Fisioterapeuta
e Terapeuta Ocupacional:'
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE

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-

~----
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ao art. 134, da Lei Federal n° 8. 069, de 13 de julho RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA

de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, PROJETO DE LEI N° 1.329/03 - do Sr. André Luiz -
disciplinando a remuneração dos membros do Con - que "assegura preferência à mulher , em igualdade
selho Tutelar." de condições, para nomeação em concursos públi-
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA cos a que se submeterertl."

PROJETO DE LEI N° 1.185/03 - do Sr. José Ivo RELATORA: Deputada SELMA SCHONS
Sartori - que "dispõe sobre o cancelamento de débi- PROJETODE LEI N° 1.352/03 - do Poder Executivo
tos previdenciários (cota patronal) das Associações _ que "altera o valor da pensão especial concedida
de Pais eAmigos de Excepcionais -APAEs." a Cleonice dos Santos Azevedo pela Lei n° 7559, de
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA 19 de dezembro de 1986."

PROJETO DE LEI N° 1.201/03 - do Sr. Elimar Máxi- RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA

mo Damasceno -que "altera o art. 149 do Estatuto PROJETO DE LEI N° 1.376/03 - do Sr. Affonso Ca-
da Criança e do Adolescente, afim de estabelecer margo _ que "dispõe sobre a política de controle da
que cabe à autoridade judiciária disciplinar a partici- natalidade de cães e gatos e dá outras providênci-
pação de crianças e de adolescentes em eventos as:'
art ísticos públicos."
RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO
OlíMPIO

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:'
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI N° 1.265/03 - do Sr. Leonardo Mon
teiro - que "considera como de efetivo exercício o afas
tamento paraacompanhamento de filho doente."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 1.267/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "cria a cesta básica de eletrodomésticos po
pulares."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

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."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

PROJETO DE LEI N° 1.314/03 - do Sr. Josué Beng
tsM -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
depend~ntes, o direito ao recebimento da gratifica
ção natalina."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 1.316/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre Atestado de Saúde."
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ

PROJETO DE LEI N° 1.317/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "define o ato de enfermagem e dá ou
tras providências."



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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lho de 1991 , para reduzir a contribuição previdenciá- qualidade da água adicionada de sais e envasamen-
ria do (a) empregador (a) doméstico (a) e do (a) em- to para comercialização."
pregado (a) doméstico (a)." RELATOR: Deputado BABÁ

RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS PROJETO DE LEI ND 1.037/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "altera a Lei na 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

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
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 - dó 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 10 de maio de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho.""
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
DECURSO:4a 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 N° 6.325/02 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera para sessenta anos a idade do idoso
constante do art. 1 da Lei na. 10.048, de 8 de no
vembro de 2000."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 1.014/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a identificação e os padrões de

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 na
8.213, de 24 de julho de 1991, que trata da conces
são de salário-maternidade e dá outrasprovidênci
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 1H90, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARIA 00 ROSÁRIO
DECURSO:5a 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. 20 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
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Substitutivo (Art. 119, 1\ 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
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

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-

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

Substitutivo (Art. 119, " 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 aoheneficiador 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 W 405/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica0 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
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO AVISOS

AVISOS PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

Substitutivo (Art. 119, "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
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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 na 9.503, de 23
de setembro de 1997, que "institui o Código de Trân
sito Brasifeiro:'
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

PROJETO DE LEI N° 1.068/03 - do Sr. Beto Albu
querque - (PL 720/2003) - que "dispõe sobre a cria
ção do Sistema Permanente de Planejamento de
Transporte - SISTRAN e dá nova redação aos arts.
60 e 80 da Lei na 10.636, de 30 de dezembro de
2002."
RELATOR: DeputadoNEUTON 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. Átifa Lins 
que "revoga a Lei na 9.614, de 5 de março de 1998:'
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA

PROJETO DE LEI N° 1.286/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta o Artigo 290-A à Lei na 9.503,
de 23 de setembro de 1997, prevendo a prescrição
trienal das multas de trânsito, e dá outras providên
cias."
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 na 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 na 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 N° 1.387/03 - do Sr. Neucimar
Fraga - que "altera o inciso IV do artigo 252 da Lei
na 9.503/97 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 1.396/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do
Código Brasileiro de Aeronáutica, relacionado à ins
peção de segurança nos aeroportos." (Apensado: PL
1502/2003)
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS DE
POlÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

LOCAL: Plenário 5 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

I - Audiência pública com os seguintes convidados:
PAINEL I - 9h30
JAQUES WAGNER, Ministro de Estado do Trabalho
e Emprego;

PAINELII-10h30
LÉA VIVEIROS DE CASTRO, Diretora de Formação
Profissional do SESC Nacional, representando a
Confederação Nacional do Comércio;
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO, Presi
dente da Confederação Nacional da Indústria, e
MÁRCIO POCHMANN, Secretário do Desenvolvi
mento, Trabalho e Solidariedade de São Paulo.
TEMA: O Jovem e o Trabalho

11 - Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO N° 11/03 Do Sr. Reginaldo Lopes
- que "solicito seja realizada audiência pública com
a presença do Ministro da Cultura, Gifberto Gil."
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REQUERIMENTO W 12/03 Da Sra. Alice Portugal
que "solicita realização de audiência pública com a
presença do professor Dr. Antônio Nery, da Faculda
de de Medicina da Universidade Federal da Bahia."

REQUERIMENTO N° 13/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidado o Senhor Antonio Nery,
Professor da Universidade Federal da Bahia, a parti
cipar de audiência pública."

REQUERIMENTO N° 14/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidado o Senhor Rafael Barbo
sa de Moraes, Vice Presidente da UNE - União Na
c.ional de Estudantes, a participar de audiência pú
blica."

REQUERIMENTO N° 15/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidado o Senhor Hermes Zane
te, Professor da UnB - Universidade de Brasília e
Diretor do Institituto Teotônio Vilela, a participar de
audiência pública:'

REQUERIMENTO N° 16/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidado o Senhor Gilberto Di
menstein, Jornalista e Presidente da ONG Cidade
Escola Aprendiz a participar de audiência pública."

REQUERIMENTO N° 17/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidada a Senhora Viviane Sen
na, Presidente do Instituto Ayrton Senna, a partici
par de audiência pública."

REQUERIMENTO N° 18/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidada a Senhora Marília Spó
zito, Presidente da Ação Educativa e Professora da
Faculdade de Educação da USP - Universidade de
São Paulo, a participar de audiência pública:'

REQUERIMENTO N° 19/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja cbnvidado o Senho Ministro de
Estado da CuUura, Gilberto Gil, a participar de au
diência pública."

REQUERIMENTO N° 20/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidado o Senhor Ministro de
Estado da Educação, Cristovam Buarque, a partici
par de audiência pública."

REQUERIMENTO N° 21/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidado o Senhor Luiz Antonio
Groppo, Professor da UNICamp - Universidade de
Campinas, a participar de audiência pública."

REQUERIMENTO N° 22/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "soliCita seja convidado o Senhor Paulo Cesar
Rodrigues CArraM, Professor da Universidade Fe
deral Fluminense, a participar de audiência pública."

REQUERIMENTO N° 23/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidada a Senhora Glória Dióge
nes, Socióloga da Universidade Federal do Ceará, a
participar de audiência pública."

REQUERIMENTO N° 24/03 Do Sr. Lobbe Neto 
que "solicita seja convidada a Senhora Jussara Du
tra Vieira, Presidente da CNTE - Confederação Na
cional dos Trabalhadores em Educação, a participar
de audiência pública."
RELATOR: DeputadoE1ENJAMIN MARANHÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002,
QUE "CRIA OS TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS DA 68

, 78
, 88 E 98 REGIÕES".

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 68 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO~> 13-08-03
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3")

PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUiÇÃO N°
544/02 - do Senado Federal ~ (PEC 29/2001) - que
"cria os Tribunais Regionais Federais da 68

, 78
, 88 e

98 Regiões."
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA

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.

LOCAL: Plenário n° 11
HORÁRIO: 09h30lllin
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
A) Apreciação de requerimentos;
B) Audiência Pública com os seguintes convidados:

1- ERIMAR CARLOS BREHME DE ABREU, Repre
sentante da Confederação das Santas Casas de Mi
sericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas 
CMB;

2- DANTE ANCONA MONTAGNANA, Presidente do
Sindicato dos Hospitais, Casas de Saúde, Clínicas e
Laboratórios de Análises Clínicas e demais estabe-
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lecimentos de serviços de saúde do Estado de São
Paulo - SINDHOSP;

3- PAULO GILVANE LOPES PENA, Diretor do De
partamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do
Ministério do Trabalho e Emprego;

4- MARIA LEDA DANTAS, Representante da Confe
deração Brasileira dos Aposentados - COBAP, no
Conselho Nacional de Saúde - PE.

8 - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 60/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "requer seja convidada a Dra. Rosana Chi
avassa, advogada especializada em planos de saú
de e Conselheira da Ordem dos Advogados do Bra
si�- OAB, para ser ouvida nesta CPI:'

REQUERIMENTO N° 61/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "requer seja convidado o Dr. Duciran Van
Marsen, Procurador do Ministério Público Federal,
para ser ouvido nesta CPI, em reunião de audiência
pública."

REQUERIMENTO N° 62/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "requer seja convidado o Dr. Luix Fux, De
sembargador e Professor da Faculdade de Direito
da Universidade Estadual do RJ (UERJ), para ser
ouvido nesta CPI:'

REQUERIMENTO N° 63/03 Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requer sejam convocados os srs e sras Wilson
Martins Marques, Regínaldo Czezacki, Newton Ran
gei Marques, Arlete da Luz Aparecida Rodrigues e
Mônica Moura Marques, proprietários e ex-proprietá
rios da CLlNIPREV LTDA., bem como os srs. Nilson
Martins Marques e Antonio Aparecido Saganski que
juntamente com Wilson Martins Marques e Reginal
do Czezacki, já referidos, são proprietários da
PREVER SERViÇOS PÓSTUMOS LTDA, para pres
tar informações a esta Comissão sobre as ativida
des das referidas empresas, bem como a possível
prática de crime contra a economia popular e a or
dem econômica."

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"
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:
Audiência Pública com a presença dos Senhores:
Ricardo José de Souza Pinheiro,Secretário da Re
ceita Federal-Adjunto;
Ronaldo Lázaro Medina, Coordenador-Geral de
Administração Aduaneira da Receita Federal; e
Paulo Ricardo de Souza Cardoso ,Coordenador-Ge
rai de Fiscalização da Receita Federal .

111 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMiNHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES
EM 06/08/2003:
Comissão de Agricultura e Política Rural:

PROJETO DE LEI N° 1.463/2003

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

PROJETO DE LEI N° 1.483/2003
PROJETO DE LEI N° 1.542/2003
PROJETO DE LEI N° 1.550/2003
PROJETO DE LEI N° 1.551/2003

Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
496/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
497/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
498/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
500/2003
PROJETO DE LEI ND 1.680/1996
PROJETO DE LEI N° 2.346/1996
PROJETO DE LEI N° 2.347/1996
PROJETO DE LEI N° 2.394/1996
PROJETO DE LEI N° 2.549/1996
PROJETO DE LEI N° 2.700/1997
PROJETO DE LEI N° 2.979/1997
PROJETO DE LEI N° 3.171/1997
PROJETO DE LEI N° 3.367/1997
PROJETO DE LEI N° 4.093/2001
PROJETO DE LEI N° 1.505/2003
PROJETO DE LEI N° 1.522/2003
PROJETO DE LEI ND 1.528/2003
PROJETO DE LEI N° 1.538/2003
PROJETO DE LEI N° 1.540/2003
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) N° 55/2003
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minuto.)

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional:

PROJETO DE LEI N° 1.500/2003

PROJETO DE LEI N° 1.536/2003

MENSAGEM W 348/2003

PROJETO DE LEI N° 6.988/2002

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI N° 4.083/2001

PROJETO DE LEI N° 4.088/2001

PROJETO DE LEI W 4.656/2001

PROJETO DE LEI N° 5.367/2001

PROJETO DE LEI N° 6.225/2002

PROJETO DE LEI N° 6.226/2002

PROJETO DE LEI N° 6.227/2002

PROJETO DE LEI N° 7.495/2002

PROJETO DE LEI N° 1.487/2003

PROJETO DE LEI N° 1.492/2003

PROJETO DE LEI N° 1.493/2003

PROJETO DE LEI N° 1.512/2003

PROJETO DE LEI N° 1.537/2003

PROJETO DE LEI N° 1.541/2003

PROJETO DE LEI N° 1.543/2003

PROJETO DE LEI N° 1.545/2003

PROJETO DE LEI N° 1.549/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI N° 1.478/2003

PROJETO DE LEI N° 1.505/2003

PROJETO DE LEI N° 1.526/2003

PROJETO DE LEI N° 1.552/2003

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI W 1.533/2003

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:

PROJETO DE LEI N° 1.466/2003

PROJETO DE LEI N° 1.498/2003

Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

PROJETO DE LEI W 1.480/2003

PROJETO DE LEI N° 1.481/2003

PROJETO DE LEI N° 1.509/2003

PROJETO DE LEI N° 1.510/2003

PROJETODE LEI N° 1.511/2003

PROJETO DE LEI N° 1.513/2003

PROJETO DE LEI N° 1.514/2003

PROJETO DE LEI N° 1.515/2003

PROJETO DE LEI W 1.516/2003

PROJETO DE LEI N° 1.517/2003

PROJETO DE LEI N° 1.518/2003

PROJETO DE LEI N° 1.519/2003

PROJETO DE LEI N° 1.520/2003

PROJETO DE LEI N° 1.521./2003

PROJETO DE LEI N° 1.535/2003

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI W 5.718/2001

PROJETO DE LEI W 1.465/2003

PROJETO DE LEI N° 1.488/2003

PROJETO DE LEI N° 1.496/2003

PROJETO DE LEI N° 1.499/2003

PROJETO DE LEI W 1.508/2003

PROJETO DE LEI W 1.531/2003

PROJETO DE LEI N° 1.532/2003

PROJETO DE LEI N° 1.534/2003

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI N° 4.233/2001

PROJETO DE LEI N° 4.603/2001
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PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) N° 56/2003 PROJETO DE LEI N° 4.714/2001

RECURSO N° 35/2003 PROJETO DE LEI N° 6.242/2002

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi- PROJETO DE LEI W 1.489/2003
ente e Minorias:
PROJETO DE LEI N0 1.468/2003 PROJETO DE LEI N° 1.554/2003
PROJETO DE LEI N0 1.469/2003 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 70/2003

PROJETO DE LEI N° 1.470/2003 Comissão de Minas e Energia:

PROJETO DE LEI N° 1.484/2003
PROJETO DE LEI N° 1.546/2003
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ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°,
item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

ALEXANDRE MARCUS DOS SANTOS, ponto nO

115.901, do cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De

putados, que exerce na Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, da Coordenação

de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOÃO ROBERTO DO NASCIMENTO NUNES, pon
to nO 111.859, do cargo de Assessor Administrativo
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exercia na 'Diretoria-Ge
rai, a partir de 04 de agosto do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°,
item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item 11, da
Lei n° 8.112, citada, DANIEL UNO ESCOBAR para
exercer, na Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o
cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
do pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 37, de 30 de
maio de 2000.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item 11, da

Lei n° 8.112, citada, VELTZ DA COSTA CAPONE
para exercer, na Comissão de Trabalho, Administra
ção e Serviço Público, da Coordenação de Comis
sões Permanentes, do Departamento de Comis
sões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 37,

de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 6 de agosto de 2003.
- João Paulo Cunha Presidente.

COMISSÕES

ATA DA COMISSÃO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL
E REGiÕES METROPOLITANAS

52a Legislatura - 1a Sessão Legislativa

Ata Da 3a Reunião Ordinária, Realizada em 21
de Maio de 2003

Às onze horas e vinte e oito minutos do dia vinte
e um de maio de dois mil e três, no Plenário 14 do
Anexo 11, reuniu-se a Subcomissão Permanente de
Ordenamento Territorial e Regiões Metropolitanas,
oonvocada pelo Presidente da Comissão, Deputado
Walter Feldman, na forma regimental. A lista de pre
sença registrou o comparecimento dos Deputados
Reginaldo Lopes, Zezéu Ribeiro e Walter Feldman, ti
tulares, e Barbosa Neto, suplente, e da Deputada Ma
ria do Carmo Lara, Presidente da CDUI. Havendo nú
mero regimental, iniciou-se a reunião, sob a presidên
cia do Deputado Walter Feldman, que agradeceu a
presença dos convidados: Sr. Eduardo Fontes Hotz
(Instituto Metrópolis), Sra. Rovena Negreiros (Instituto
de Economia da Unicamp), Sr. Marcos Camargo
Campagnone (Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal) e Sr. Marcos Estevan Del
Prette (Ministério do Meio Ambiente). O Presidente
falou que a convocação desta reunião teve por objeti
vo produzir um mecanismo de atividades da Subco
missão, estando prevista mesmo a realização de um
seminário no segundo semestre deste ano a respeito
de ordenamento territorial e regiões metropolitanas.
Disse que a idéia é sistematizar o que existe nos
Estados quanto a legislação e experiências sobre o
tema. Dada a palavra à Presidente da CDU', a Depu
tada Maria do Carmo Lara fez um registro da atuação
da Subcomissão e da sistemática de se realizar um
seminário já com algum embasamento e com a parti
cipação efetiva dos entes federados e de outros seto
res envolvidos na discussão desse tema. Em sua opi
nião, a Lei n° 6.766/79 deve ser atualizada, pois a ne
cessidade de um melhor ordenamento territorial é vi
sível pela situação nas cidades e no campo. O Presi
dente Walter Feldman, antes de passar a palavra aos
expositores, chamou o Deputado Zezéu Ribeiro para
compor a Mesa e teceu comentários sobre as obras
relativas à matéria já disponíveis para análise, citando
que só as três regiões metropolitanas do Estado de



JllilIIJIL _

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 37183

São Paulo - Capital, Baixada Santista e Campinas - a quem demos as costas todos esses séculos, e rom-
geram 27% do PIB nacional. Dada a palavra ao Sr. permos com o estado de subserviência no âmbito do
Eduardo Hotz, iniciou sua exposição falando que há processo de globalização. Dada a palavra ao Sr. Mar-
aspectos bastante diferenciados no desenvolvimento cos Estevan Del Prette, disse que o MMA coordena
urbano das cidades brasileiras, em função de sua há algum tempo o programa de zoneamento eco~ógi-

própria diversidade. Assim, nas regiões rnetropolita- co-econômico, que é um dos instrumentos de ordena-
rias concentra-se a maioria da população e, em con- mento territorial. Hoje, há toda uma gama de ordena-
seqüência, os maiores problemas sociais e econômi- dores de território, que se sobrepõem conflituosa-
cos da população brasileira, que são amplamente di- mente, o que se reflete no programa de zoneamento,
vulgados porque nelas também se encontra a grande já que não há uma política nacional de ordenamento.
mídia nacional. Disse que tem um estudo sobre a Quanto à temática da Subcomissão, declarou que ela
rede de cidades brasileiras, que caracteriza, doponto foi muito feliz, já que, de fato, os estudos realizados in-
de. vista técnico, a qualificação das relações urbanas dicam que as regiões metropolitanas influenciam, e
e a importância de se entender a estrutura metropoli- muito, no ordenamento territorial. Do ponto de vista
tana não como uma competição destrutiva entre me- técnico, já se conseguiu avanÇar no estabelecimento
trópoles, massim como uma complementaridade e de um pacto entre as várias entidades integrantes do
umelemento de desenvolvimentoregional, deinterio- programa e de diretrizes para a execução do zonea-
rização dodesenvolvimento do país. Segundo ele, há mento, mas a base. dedados é dispersa e terá de ser
um FórumNacionalde Entidades Metropolitanas,en- unificada no escopo do programa. SeQundo ele, os
tidade da qual ele ainda é Presidente, que inclui todos vários zoneamentos precisam ter um desaguadouro
()s representantes das 23 regiões metropolitanas for- comum, para que se viabilizelTlaspropostas de ação
malmente·institufdas até o final. do ano .. passado,. e integrada. Segundo ele,.asunidadesdegestão.dife-
que faz reuniões periódicas em que são discutidas as renciadas são uma realidade e sóuma política nacio-
condições operacionais eas dificuldades efacilida- nalde ordenamento territorial. poderia integrá-Ias.
des que cada uma delas enfrenta. Dada a palavra ao Dada a palavra à Sra. Rovena.Negreiros;disseque,
Secretário James Lewis,coment0l;Jque a CDUI.tem quanto à orga.nização tem~tiça da Subcomissão, foi
tido dificuldades quanto à. metodol~gia de coleta.de feito.estudo c()ntratado pelo .. IPEA sobre a avaliação
dados primários para o assessoramento das Su~co- do desenvolvimento econômico brasileiro nas déca-
missões edtou que, em palestr€lrecente do Ministro dascle ao. e 90 e sua influêncianaorg~nização dos
Ciro Gomes, S. Exa. citou que o Ministério estáfraba- espaços urbanos. O estudo, intitulado "Caracteriza-
Ihando cOITl diversascategorias d~<ordenamento ter- ção e Tendências da Bede yrbaf)a no Brasil", de-
ritorial, iocl~indo uma nova - as mesorregiões. Soliei- monstrou que aeconomiare9i()0a.1 no Brasil perdeu
tou aos expositores um auxHíonessa temática,citan- espaço com a crise fiscal do Estado à época e que a
doaihda outras formasQEf administraç~oexistentes - rede urbana brasileira e$tá orQanizada predominan-
regiõesm1tropolita.0as, consórcios de bacias, RIDEs, temente em forma de aglomeraçõesurbaoas, metro-
etc. Da.da apalayra. ao Deputado ZezéuRibeiro, com- politanas ou não,com mYhicípioscada VeZ menos io-
plementoy as informações do Secfl?tári() quanto ao deP1ndentesentr~ si,<enfatizando a necessidade da
tema ordenamento territorial, dizendo que o.desen- organização regionalpara a formatação de políticas
volyiroentonacíonalêe dá pela ocupação territorial e públicas, como noca~oda sa~de, por exemplo..Para
que essa discussão tem de perpassar o âmbito orça- ela, deveriam ser estabelecidas oormaspara a cria-
m1ntário. peve-se p~nsar um~?vomodelo de orde- ção de regiões metropolitanas p()r Parte dos Esta-
namento territorial e deinvestirllentospúblicos,com a dos-membros, bem com()ser respeitadas as~specifi-

pr~~cupaçã() de não se acirrare~ as desigualdades cidades regionais de cada uma. Disse queaFaculda-
regioqais, incluindoadíscussão de conceitos como o de Cândido Mendes, no Rio de Ja~eIr(),temum ban-
dEf rede?e ci?ades, hierarquíado~equipameotos, co de dados ("Urbandata",cujaco()rdenadora é a Sra.
sistem€l?ereferêncié\dosserviç~spúblic~s, etc. Para LíCia Valadares) comtrabalhosac~dêmicos ede eon-
isso, segundoele,há. quel1vantar todos os instru- sultoria sobre o t~ma d(}depenvolyimento urbano,
m~!lt~s legé1is 1xistente~,algunsQos quais foramcita- que poderiam ajudar em trabalhos mais operacionais.
d9~ p~lo Secretário James Lewis, •• bem como outros Dada a palavra aoSr.~arco~Call1ar9p· Campagno-
instrumen~Qs deplaoejamentoassoeiados à temática ne, disse que os tra.balhos nessa temática devem ini-
doorderam~ntoterritorial,visand(}, ao final , até mes- ciar-se.pelo levantamento .do estad(}"da-arte das ex-
mo a uma integração solidária com a AméricaLatina, periências institucionalizadas das 26 regiões metro-
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politanas, seus sucessos e insucessos. Também deve interesse nas décadas anteriores. O Deputado Walter
ser retomado o texto do Estatuto da Cidade que trata- Feldman disse que o Brasil é abençoado em seus re-
va de regiões metropolitanas e que foi retirado por ser cursos naturais e humanos, mas a concentração do
a matéria de competência dos Estados-membros. PIB e da população em áreas restritas não é bom
Para ele, três poderiam ser os pontos de partida para para a qualidade de vida. Prosseguindo, falou que a
apreciação desta Subcomissão: o Plano de Desen- realização de um seminário específico seria uma boa
volvimento Metropolitano, que poderia levantar meca- proposta para a sistematização de um novo ordena-
nismos para estimular a complementaridade entre os mento territorial visando a mudar a atual realidade,
municípios de uma região metropolitana; o Fundo de solicitando sugestões dos presentes. O Deputado Ze-
Desenvolvimento Metropolitano, para criar formas de zéu Ribeiro levantou sua preocupação com a articula-
captação de recursos por via de financiamento, tam- ção institucional para a realização do seminário. O Sr.
bém para estimular a cooperação entre os municípi- Estevan Del Prette comentou sobre as entidades par-
os; e, por fim, a Gestão Metropolitana, ou seja, a práti- ticipantes do consórcio nacional formado para o pro-
ca da interssetorialidade, da gestão integrada das po- grama de zoneamento econômico-ecológico. O De-
Iíticas públicas para a solução dos problemas comuns putado Zezéu Ribeiro disse que este debate é só o
aos municípios. Para ele, outra questão importante é princípio de uma discussão mais ampla, que não de-
a da sustentabilidade ampliada e progressiva das ci- veria estar restrita só ao seminário e que deveria in-
dades, conforme estratégia traçada pelo Ministério do c1uir um levantamento da legislação sobre ordena-
Meio Ambiente quando da elaboração da Agenda 21 . menta territorial em todo o Brasil e das publicações
Por fim, quanto à base de dados, há que elaborar um técnicas referentes ao assunto. Outraquestão que le-
atlas cartográfico georreferenciado das regiões me- vantou foi sobre a relação do consórcio do Grande
tropolitanas brasileiras, para servir de subsídio à ela- ABC, ao que o Sr. Eduardo Hotz respondeu relatando
boração dos planos diretores metropolitanos e muni· o histórico dele dentro do quadro de dificuldades e de
cipais. Dada a palavra à Presidente da CDUI, a Depu- fracionamentos, explicando que o consórcio só assu-
tada Maria do Carmo Lara disse que este é um mo- miu seu papel em alguns aspectos, com a participa-
mento privilegiado para trabalhar essas questões, por ção ativa do Estado-membro, mas que não há inte-
serde preparação da Conferência Nacional das Cida- gração no projeto de gestão e deve ser aperfeiçoado.
des, para a qual poder-se-ia, mesmo, elaborar um tex- Dada a palavra ao Sr. Tião, assessor da Bancada do
to para discussão. O Sr. Marcos Camargo Campagno- PT na área de transportes, disse que a ocupação do
ne complementou dizendo que poderia haver, além território brasileiro se deu predominantemente nas ci-
das conferências municipais, estaduais e nacional, dades da zona costeira e não está havendo investi-
também uma Conferência das Regiões Metropolita- mento nas pequenas cidades da zona interior para
nas, no que foi esclarecido pelo Secretário James Le- absorver a população excedente. Segundo ele, quan-
wis que o regimento da Conferência ainda está aberto do da implantação das regiões metropolitanas na dé-
e deixou ao critério dos municípios, dependendo de cada de 70, o modelo copiado da França não deu cer-
entendimentos políticos, associarem-se conforme to no Brasil, e há necessidade de uma nova política
seus interesses para indicar os delegados às confe- de ocupação territorial e de organização das redes de
rências estaduais. O Sr. Eduardo Hotz observou que cidades. Citou ainda que os consórcios intermunicipa-
os depoimentos até agora indicam a dificuldade de se is também são importantes instrumentos de gestão
trabalhar com essa fragmentação, que é o oposto da das redes de cidades e concluiu dizendo que o trans-
globalização; para ele, quanto maiscomplexas as es- porte é um forte indutor de ocupação territorial, suge-
truturas urbanas, tanto mais fragmentada a estrutura rindo a participação, nesse âmbito de discussões, da
de decisão. Para ele, a Constituição Federal ainda Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
tem questões a serem examinadas e que não foram em Planejamento Urbano e Regional - ANPUR. A
operacionalizadas, tais como a do planejamento regi- Presidente da CDUI, Deputada Maria do Carmo Lara,
onal, não havendo ainda nenhum instrumento efetivo mais uma vez relembrou que no desenvolvimento
para que isso ocorra, o que deve ser priorizado. Se- desses estudos se deverá tomar como referências o
gundo sua opinião, em verdade o território é hoje um futuro seminário e a Conferência Nacional das Cida-
órfão na realidade nacional, e nele apenas a área am- des. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Walter
biental tem alguma expressão, por ter sido demanda- Feldman solicitou a todos que pensassem na forma-
da e ter criado recursos para isso. Quanto aos demais tação das atividades posteriores, agradeceu a pre-
setores temáticos, estão fragmentados, pela falta de sença de todos e encerrou os trabalhos às doze horas
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DESIGNAÇÃO

À Deputada MARIA HELENA
Projeto de Lei N° 4.367/01 - do Sr. Ronaldo Vas

concellos - 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 asseme
lhados contratados ou credenciados de planos priva
dos de assistência à saúde a prestarem atendimento
de urgência ou emergência, sem qualquer restrição,
aos usuários, mesmo no caso de inadimplência da
operadora de planos de saúde:'

PROJETO DE LEI N° 1.265/03 - do Sr. Leonar
do Monteiro - que "considera como de efetivo exercí
cio o afastamento para acompanhamento de filho do
ente:'

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2003. - Ulian
de Cássia Albuquerque Santos Secretária

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

A Presidente da Comissão, Deputada Angela
Guadagnin, fez a seguinte designação de relatoria
nesta data:

DESIGNAÇÃO

À Deputada ANGELA GUADAGNIN
Projeto de Lei N° 3.608/97 - do Sr. Augusto Nar

des - que "altera o art. 18 da Lei n° 9.311, de 24 de
outubro de 1996, que institui a Contribuição Provisó
ria sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira-

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

A Presidente da Comissão, Deputada Angela
Guadagnin, fez a seguinte designação de relatoria
nesta data:

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

O Presidente da Comissão, Deputado Waldemir
Moka, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:

O Presidente da Comissão, Deputado Waldemir
Moka, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado CEZAR SILVESTRI
Projeto de Lei W 1.159/03- do Sr. Rogério Silva

- que "cria o Programa de Financiamento da Casa
Própria Rural e dá outras providências:'

Ao Deputado Silas Brasileiro
RECLAMAÇÃO N° 1/02 - de Avelino Pereira

Nogueira - "denúncias de irregularidades praticadas
pela CODEVASF, INCRA E RURALMINAS na imple
mentação do PROJETO JAIBA-MG:'

Sala da Comissão, 3 de julho de 2003. - Moizes
Lobo da Cunha Secretário

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado JOSIAS GOMES
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 fa
miliares do Semi-Árido Nordestino e do Vale do Jequi
tinhonha, nas condições que especifica:'

À Deputada KÁTIA ABREU
Projeto de Lei W 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 dis
positivo da Lei n° 8.929, de 22 de agosto de 1994, que
institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras provi
dências"."

Ao Deputado LEANDRO VILELA
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e quarenta e sete minutos. E, para constar, eu, James Projeto de Lei N° 1.328/03 - do Sr. André Luiz -
Lewis Gorman Júnior Secretário, lavrei que "dispõe sobre a aquisição do gado para corte e
a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será dá outras providências:'
assinada pelo Presidente, Deputado Walter Feldman Ao Deputado NELSON MARQUEZELLI
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara Projeto de Lei N° 70/03 - do Sr. Luiz Antonio Fle-
dos Deputados. - ury - que "dispõe sobre a adição de ácido fólico na fa

rinha de trigo e na farinha de milho."
Ao Deputado RENATO CASAGRANDE
Projeto de Lei Complementar N° 68/03 - do Sr.

Carlos Nader - que "" Concede isenção do Imposto
Sobre Produto Industrializado aos pescadores na
aquisição de embarcações e motores para embarca
ções náuticas.''''

Sala da Comissão, 31 de julho de 2003. - Moi
zes Lobo da Cunha Secretário



DESIGNAÇÃO

Ao Deputado ARLINDO CHINAGLlA
Projeto de Lei N° 4.083/01 - do Sr. Pedro Bitten

court - que "altera o § 5° do art. 47 da Lei n° 8.212 de
24 de julho de 1991, que fixa o prazo de validade da
CertidãoNegativa de Débito - CND." (Apensados: PL
4088/2001, PL 4656/2001 e PL 5367/2001)

Projeto de Lei N° 1.182/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera o caput do art. 41 da Lei n° 8.213,
de 24 de julho de 1991."

Ao Deputado BENJAMIN MARANHÃO
Projeto de Lei N° 1.120/03 - do Sr. Ricardo Izar

- que "dispõe sobre a residência odontológica obriga
tória para o exercício profissional:'

Projeto de Lei N° 1.274/03 - do Sr. Eduardo Bar
bosa - que "cria a Profissão de Agente Comunitário
de Saúde Bucal e dá outras providências:'

À Deputada CELCITA PINHEIRO
PROJETO DE LEI N° 6.227/02 - do Sr. Augusto

Nardes - que "dispõe sobre a regulamentação da ati
vidade do trabalhador diarista e cria o Comprovante
de Pagamento de Diarista - COMPADI."

Ao Deputado Custódio Mattos
Projeto de Lei N° 1.486/03 - do Sr. Orlando Des

consi - que "dá nova redação a dispositivos das Leis
n° 8.212/ 91 e 8.213 / 91, ambas de 24 de julho de
1991, para reduzir a contribuição previdenciária do
(a) empregador (a) doméstico (a) e do (a) empregado
(a) doméstico (ar

Ao Deputado Dr. Ribamar Alves
PROJETO DE LEI N° 478/03 - do Sr. Neucimar

Fraga - que "altera a redação do art. 44 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, para aplicar a proporci
onalidade ao tempo de contribuição na determinação
do valor da aposentadoria por invalidez, cuja causa
esteja associada ao uso abusivo de substâncias quí
micas e alucinógenas:'

Ao Deputado EDUARDO BARBOSA
Projeto de Lei N° 1.185/03 - do Sr. José Ivo Sar

tori - que "dispõe sobre o cancelamento de débitos
previdenciários (cota patronal) das Associações de
Pais e Amigos de Excepcionais - APAEs."

Projeto de Lei N° 1.267/03 - do Sr. Lobbe Neto
que "cria a cesta básica de eletrodomésticos popula
res:'
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CPMF, e dá outras providências." (Apensados: PL COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

2148/1999, PL 3689/1997, PL 3724/1997, PL A Presidente da Comissão, Deputada Angela
4353/1998, PL 4460/1998 e PL 5782/2001) Guadagnin, fez a seguinte designação de relatoria

Projeto de Lei W7.079/02 - do Poder Executivo nesta data:
- (MSC 682/2002) - que "estabelece as sanções pe
nais aplicáveis pelo descumprimento das normas da
Lei n° 10.205, de 21 de março de 2001, referentes à
coleta, ao processamento, à estocagem, à distribui
ção e à aplicação de sangue e de seus componentes
derivados."

Ao Deputado CARLOS MOTA
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 :'

Ao Deputado DA. ROSINHA
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 Instituto
Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da Lei
n° 8.212, de 24 julho de 1991." (Apensados: PL
280/1999, PL 1055/1999, PL 3457/2000, PL
4894/1999 e PL 1824/1999)

Ao Deputado DURVAL ORLATO
Projeto de Lei N° 750/99 - do Sr. Pedro Eugênio

- que "altera a Lei n° 9.717, de 27 de novembro de
1998, que dispõe sobre "regras gerais para a organi
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)

Ao Deputado Guilherme Menezes
PROJETO DE LEI N° 423/03 - do Sr. Paes Lan

dim - que ''fixa limite e alíquota para contribuição pre
videnciária e pagamento de benefícios."

Ao Deputado JAMIL MURAD
Projeto de Lei N° 7.509/02 - do Poder Executivo

- (MSC 1150/2002) - que "dispõe sobre a ?riação de
Plano de Cargos e Salários Específico da Area Médi
co-Pericial do Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS, e dá outras providências."

Ao Deputado Roberto Gouveia
Projeto de Lei N° 5.845/01 - do Sr. Orlando Fan

tazzini - que "altera dispositivos da Lei n° 4324, de 14
de abril de 1964, que "institui o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras
providências"."

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2003. - Lilian
de Cássia Albuquerque Santos Secretária
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Ao Deputado GERALDO RESENDE Projeto de Lei N° 1.436/03 - do Sr. Wilson San-
Projeto de Lei N° 1.444/03 - do Sr. Abelardo Lu- tos - que "dispõe sobre o acesso às Unidades de Te-

pion - que "altera lei n° 6.316, de 17 de dezembro de rapia Intensiva - UTI's em hospitais e clínicas públi-
1975, a fim de dispor sobre o exame de suficiência cas e privadas em todo o País."
para o exercício das profissões de Fisioterapeuta e ÀDeputada MARIA DO ROSÁRIO
Terapeuta Ocupacional:' Projeto de Lei N° 1.038/03 - do Sr. Ricardo Izar

Ao Deputado HENRIQUE FONTANA - que "acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao Art.
Projeto de Decreto LEGISLATIVO N° 469/00 - 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,aprovada

do Sr. Nelson Pellegrino - que "susta os efeitos do in- pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
ciso 11, do artigo 2°, da Lei nO 9.849, de 26 de outubro para dispor sobre falta justificada de pais de crianças
de 1999, que altera o inciso I, do art. 4°, da Lei n° portadoras de deficiência física para acompanha-
8.745, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe sobre mento de terapias e tratamentos médicos:'
a contratação por tempo determinado para atender à À Deputada MARIA HELENA
necessidade temporária de excepcional interesse pú- Projeto de Lei N°227/03 - doSr. Moisés Lipnik -
blico, especificamente no que diz respeito a contrata- que "destina dez por cento da arrecadação do jogo de
ção de mão de obra qualificada para combate a sur- bingo permanente ao Fundo Nacional dos Direitos da
tos endêmicos." Criança e do Adolescente - FNcA."

Projeto de Lei N° 6.225/02 - do Sr. Augusto Nar- Projeto de Lei N° 1.314/0:3 - do Sr. Josué Beng-
des-que "altera o Código Penal, o Código de Proces- tson - que "altera a Lei n° 7.986, de 28 de dezembro
so Penal, a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Cri- de 1989, para acrescentar artigo assegurando aos
ançae do Adolescente, i~stituindo regras especiais seringueiros aposentados e aos pensionistas e seus
aos portadores de transtorno anti-social de personali- dependentes, o direito ao recebimento da gratificação

natalina:'dade, e dá outras providências:'
À Deputada JANDIRA FEGHALI À Deputada Maria Lucia
Projeto de Lei N° 3.331/00 _ do Sr. Enio Bacci _ Projeto de Lei N" 1.183/03 - do Sr. Pompeo de

que "dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as em- Mattos - que "altera o caput e insere parágrafo 2°, ao
presas distrlbuídorasde medicamentos, com sede ou art. 134, da Lei Federal n" 8.069, de 13 de julho de

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, discipli-
atuação nopaís, colocarem à disposição datodas as nando a remuneração dos membros do Conselho Tu-
drogarias e farmácias, os medicamentos genéricos telar."
aprovados pelo Governo Federal e dá outras provi- Ao Deputado MÁRIO HERINGER
dências." (Apensado: PL 4028/2001· (Apensado: PL
5425/2001» Projeto de Lei N° 1.321/03 - do Sr. Valdemar

Ao Deputado JOSÉ L1NHARES Costa Neto - que "permite a presidiário que se inscre
va como doador vivo de órgãos, partes do corpo hu-

ProjetO de Lei N° 1.091/03 - do Sr. Durval Orlato mano ou tecidos para fins terapêuticos, requerer re-
- que "dispõe sobre a exigência para que hospitais dução de pena após a aprovação do procedimento ci-
municipais, estaduais e federais implantem um pro- rúrgico:'
gramá de orientação à gestante sobre os efeitos e Ao Deputado PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO
métodos utilizados no aborto, quando este for autori- Projeto de Lei N° 1.201/03 - do Sr. Elimar Máxi-
zado legalrnente." mo Damasceno - que "altera o art. 149 do Estatuto da

À Deputada LAURA CARNEIRO Criança e do Adolescente, a fim de estabelecer que
Projeto de Lei N° 6.915/02 - do Senado Federal cabe à autoridade judiciária disciplinar a participação

- (PLS 212/1999) - que "regulamenta a comercializa- de crianças e de adolescentes em eventos artísHcos
ção de alimentos para lactentes e crianças de primei- públicos:'
ra infância e também a de produtos de puericultura Ao Deputado ROBERTO GOUVEIA
correlatos:' Projeto de Lei N° 1.113/03 - do Sr. Max Rosen-

Projeto de Lei N° 1.380/03- do Sr. Carlos Nader mann - que "dispõe sobre os Conselhos Federal e
- que "dispõe sobre a dispensa da presença de advo- Regionais de Enfermagem e dá outras providências:'
gados nos feitos judiciais relativos à adoção de meno- Projeto de Lei N° 1.376/03 - do Sr. Affonso Ca-
res e adolescentes:' margo - que "dispõe sobre apolítica ge controle da

Ao Deputado MANATO natalidade de cães e gatos e dá outras providências."
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Ao Deputado ROMMEL FEIJÓ trabalho com pessoas portadoras de deficiência e
Projeto de Lei N° 1.316/03 - do Sr. Max Rosen- com pessoas idosas com mais de 60 (sessenta)

mann - que "dispõe sobre Atestado de Saúde:' anos."
À Deputada SANDRA ROSADO À Deputada THELMA DE OLIVEIRA
Projeto de Lei N° 1.408/03 - da Sra. Lúcia Braga Projeto de Lei N° 1.317/03 - do Sr. Max Rosen-

- que "estabelece para idosos a partir de sessenta e mann - que "define o ato de enfermagem e dá outras
cinco anos vantagem na compra de passagem em providências."
transporte rodoviário intermunicipal e interestadual:' Projeto de Lei N° 1.352/03 - do Poder Executivo

À Deputada SELMA SCHONS - que "altera o valor da pensão especial concedida a
Projeto de Lei W 1.329/03 - do Sr. André Luiz - Cleonice dos Santos Azevedo pela Lei n° 7559, de 19

que "assegura preferência à mulher, em igualdade de de dezembro de 1986."
condições, para nomeação em concursos públicos a Ao Deputado WALTER FELDMAN
que se submeterem." Projeto de Lei N° 6.226/02 - do Sr. Augusto Nar-

Ao Deputado SERAFIM VENZON des - que "altera a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro
Projeto de Lei W 1.244/03 - do Sr. João Alfredo de 2000, que "estabelece normas gerais e critérios

- que "altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, básicos para a promoção da acessibilidade das pes-
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles- soas portadoras de deficiência ou com mobilidade re-
cente, e dá outras providências:' duzida, e dá outras providências", para dispor sobre a

Ao Deputado SILAS BRASILEIRO oferta de informações para pessoas portadoras de
Projeto de Lei N° 1.412/03 - do Sr. Carlos Nader deficiência visual."

- que ''''Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. -Lilian
para as pessoas jurídicas que firmarem contratos de de Cássia Albuquerque Santos Secretária.
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LIder: ALDO REBELO

Vice-Uderes:
Professor Luizinho, Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas,
Vicente Cascione e Renildo Calheiros.



Amazonas

Piaul

DEPUTADOS EM EXERClclO

Roraima
Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena c PMDB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PDT
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PP

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PT
Jader Barbalho PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
lé Geraldo - PT
lé Lima - PP
lenaldo Coutinho - PSDB
lequinha Marinho - PTB

Atila Lins - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo- PT
Casara - PSDB
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
lico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho" PFL
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Mauricio Rabelo - PL

Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSB
Ronaldo Dimas - PSDB

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
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT
Washington Luiz - PT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Anibal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PSDB
Bismarck Maia - PSDB
Eunfcio Oliveira PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Leõnidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PTB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PSDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Atila Lira - PSDB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PCdoB

Rio Grande do Norte
Alvaro Dias - PDT
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
Múcio Sá - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Paralba
Adauto Pereira - PFL
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL



Lúcia Braga - PMN
Luiz COuto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim FranciSCO - PTB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PSDB
Marcos de Jesus - PL
MaurIcio Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
RaulJungrnann - PMDB
Renildo Calheiros - PCdoB
f{i~rdo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Maga.lhães - PTB
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Ç3ivalqo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
MaurIcio Quintel/a Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PFL

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto- PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
F~bio Souto - PFL
Félix MendonÇa - PTB
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guílherme.Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

---.iilli1lI.ll_

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho- PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
SeVeriano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos WiIlian - PSB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Df. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isalas Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PTB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
JOsé Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
MarceUo Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
NarCio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Osmânio Pereira - S.PART.
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Re~inàldoLopes - PT
Roberto Brant- PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitlorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato- PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PSB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arolde de Oliveira - PFL
Bernardo Ariston - PSB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PSDB
Edson Ezequiel - PSB
Eduardo Cunha - PP
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Francisco Dornelles - PP
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bitlar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PSDB
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 - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Matos - PSB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

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 - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfirn 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
João Paulo Cunha - PT
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
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - FL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor IrEipuan 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 - PL
Vanderlei Assis - PRONA
Vicente CasGÍone - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB



Distrito Federal
Alberto Fraga - PMOB
José Rajão - PSOB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmarlnga Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMOB
Carlos Alberto Leréia - PSOB
Enio Talico - PTB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PSOB
Leandro Vilela -PMOB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMOB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMOB
Professora Raquel Teixeira - PSOB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro MabeJ - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMOB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - POT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Oilceu Sperafico - PP
Or. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo- PL
Gustavo Fruet- PMOB
Hermes Parcianello - PMOB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinolti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT
Ric:ardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama- PSB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlilo Merss - PT
Edison Andrino - PMOB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMOB
João Pizzolalli - 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 Prello - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarc:fsio 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 Ldrenzoni - PFL
OrlandoOesconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Maltos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSOB



Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatli

1 vaga

Casara

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Inácio Arruda

1 vaga

Jovino Cândido

Pastor Amarildo

Takayama

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Maltos

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kátia Abreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

Joaquim Francisco - vaga do
PFL

José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB

Pastor Reinaldo
Tatico

Zequinha Marinho

PT

PFL

PSDB

PMDB

José Carlos Elias

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

PV

B.Sá
Cezar Silvestri

PRONA

Edson Duarte

PSB

PL
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS

Elimar Máximo Damasceno

PDT

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Álvaro Dias - vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares SuplentesJúlio Redecker

Julio Semeghíni

João Lyra

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Júlio Cesar

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignalti
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

Carlos Dunga

PP

PTB

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

PMDB

PT
Adão Preito
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

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)

PFL

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletlo
Moraes Souza· vaga do PL
Odflio Balbinolti
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 POLiTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes



José Thomaz NonO
Machado

Milton Barbosa
Paulo Magalhães

Zelinda Novaes • vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

Confúcio Moura
Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vli9a)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia· vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Antonio Joaquim

José Unhares
Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

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

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos. vaga do
PSDB
Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Valdenor Guedes

Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
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 Michíles· vaga do

PFL

Jaime Martins

Eduardo Gomes
Nilson Pinto

Thelma de Oliveira· vaga do
PSB

Zenaldo Coutinho

PL

PP

PTB

Maurício Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

PPS
Átila Uns
Rogério Silva· vaga do PT

Davi Alcolumbre
PDT

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

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 Uma

Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PRONA PTB

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 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: Si/as Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PV
Edson Duarte

Amauri Robledo Gasques

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

Ildeu Araujo

B.Sá
Rogério Silva

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

André Zacharow

Davi Alcolumbre

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos·
vagadoPFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PV

PDT

PPS

PSB

PRONA

PCdoB
Jamil Murad

Vanderlei Assis

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
doPMDB
Mauricio Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos· vaga do
PT

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

IrisSimões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama • vaga do PMDB

Sarney Filho

Vanderlei Assis

Paulo Delgado

Rubinelli

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira

Wasny de Roure

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

PT

PFL

Jorge Bittar
Luiz Couto
MariângeIa Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Oeputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista



(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSL
João Mendes de Jesus.
vagado PDT

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1°Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Juíza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PL
Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão· vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

PSB
Alexandre Cardoso
Maurício Quintella Lessa
Pastor Amarildo

PPS
Júlio Delgado
1 vaga

PDT

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva - vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Bernardo Ariston
Carlos Willian

Gonzaga Patriota

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

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

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício 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

Alceu Collares
André Zacharow

PCdoB
Sérgio Miranda

PRONA
IIdeu Araujo

PV
Marcelo Ortiz

PT

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 Balbinolti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Maltos
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 do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
José Borba
Luiz Biltencourt

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 Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Max Rosenmann
Moacir Michelello

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



....:illJIIill'

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

3 vagas

João Almeida
José Rajão

Léo Alcãntara

1 vaga

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado· vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL
Zequinha Marinho

1 vaga

Philemon Rodrigues· vaga do
IPL

Dr. Ribamar Alves

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
va.ga)

PT

PL

PP

PFL

PPS

PSB

PSDB

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

1 vaga

Rogério Silva

Dr. Evilásio

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Perpétua Almeida

PTB
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Reinaldo

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga.)

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupaa
vaga)

Tatico

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

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)

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Jackson Barreto - vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

PT

PFL
Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B
a
o:a~a~

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL oC~:;a~

PMDB

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL
1 vaga

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

PP

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho - vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino· vaga do PFL

PSDB

PTB

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PDT
Davi Alcolumbre

João Tota
Ronivon Santiago

PPS

Ricarte de Freitas

Júnior Betão

Joaquim Francisco - vaga do
PFL
Pastor Frankembergen - vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

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)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes



1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Carlos Souza

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Colombo
Henrique Afonso

Lindberg Farias
Maria do Rosário

Mariângela Duarte
Selma Schons

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos· vaga do

PFL
Valdenor Guedes

lé Lima

Murilo lauith
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
1 vaga

PMN

PDT

PSB

Lúcia Braga
S.PART.

Bernardo Ariston

Atila 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)

PPS
Lupércio Ramos· vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PL

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp - vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

PSDB

PFL

PT

Celcita Pinheiro

César Bandeira· vaga do PP

Humberto Michiles

Clóvis Fecu ry

Costa Ferreira
Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo - vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

1 vaga

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi· vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago· vaga do
PP

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titularés Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Agnaldo Muniz

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

Atila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Armando Monteiro - vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PL

PT

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
Osório Adriano

1 vaga

PV
Deley

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PTB

PSDB

PP

PDT

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

Leonardo Mattos

Geraldo Thadeu

Enio Bacci
Pompeo de Mattos - vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo

Reinaldo Betão· vaga do PDT

Daniel Almeida - vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

PL

PPS

Enio Tatico

João Lyra. vaga do PMDB

Múcio Sá

Bismarck Maia
Júlio Redecker - vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Vanderlei Assis

Delfim Netto
1 vaga

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia· vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Alceste Almeida· vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rubens Otoni
Virgflio 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)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes
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Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enívaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PCdoB
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

PCdoB

PRONA
1 vaga

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beta Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo • vaga do PIPS

Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Beião

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Promotor Afonso Gil

Colbert Martins

PPS

1 vaga

PSB

PDT

PTB

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Athos Avelino

Luciano Leitoa

Renato Cozzolino

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Milton Monti

Paulo Marinho· vaga do
PFL

Deley • vaga do PC do B

PT

Alice Portugal

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Severiano Alves

PSB
Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB

PSDB

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Jovair Arantes
Rommel Feijó

(Deputado do PP 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)

PFL

PP

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

PMDB

PSDB

PT
Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
1 vaga

José Rajão
Manoel Salviano
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

André Luiz
Aníbal Gomes
Hermes Parcianello
Mauro Benevides· vaga do
PSDB
Wladimir Costa

Professor Irapuan Teixeira Vanderlei Assis

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

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

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)

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vígnatti
Wasny de Roure
(Deputado dó 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

PP

Cezar Schirmer
João Correia· vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso· vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota • vaga do PSB

Luiz Carlos Hauly

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a

Yeda Crusius

1 vaga



PSB

PL

PTB

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PMDB

PPS
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

PT
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

(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

1 vaga

Manato

Jaime Martins
João Leão

José Militão
Romeu Queiroz

Renato Cozzolino • vaga do
PFL

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Eduardo Cunha
Francisco Garcia· vaga do PPS

Ibrahim Abi-ackel

PSC

PDT

PMN

Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Herculano Anghinetti

Simão Sessim

Agnaldo Muniz

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Almerinda de Carvalho

Pom peo de Mattos

1 vaga

PFL
Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
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

PSDB

PMDB

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

doB

PL

PTB

PSB

PP
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolatti • vaga do PMDB
José Janene

Nelson Meurer

Josias Quintal
1 vaga

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Fernando Diniz
Marcello Siqueira

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro· vaga do PTB
Paulo Feij6 .. vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos· vaga do
PTB
Paulo Bauer· vaga do PL
Robério Nunes

Silas Brasileiro
2 vagas

2 vagas

4 vagas

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Antonio Nogueira
MaurIcio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Pastor Francisco Ollmpio

Costa Ferreira
Murilo Zauith
VilmarRocha
1 vaga

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

PL

PT

Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina • vaga do PC do B

PPS

PSB

AryVanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

André Luiz· vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

--------------~
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Renildo Calheiros

vaga)
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

Neiva 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

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

PP

PT

PFL

PTB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PMDB

PSB

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Carlos Sampaio
João Campos
Juiza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Vieira Reis

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira - vaga do PSDB
Neucimar Fraga

Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

Leonardo Maltos

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moron! Torgan (PFL)
1°Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar 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 Chinaglia
Babá

Dr. 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

Serafím 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 NonO
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB 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

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro

Zequinha Marinho

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra - vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Viltorio 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
(Depl.ltado do PTB ocupa a
vaga)



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

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

PV

PRONA

Marcelo Ortiz

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchí

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Antônio Carlos Bifti
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Herculano Anghinetti

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

Almerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PDT

PSB

PPS

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

Manato
Mário Heringer

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

PSDB

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PT

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia· vaga do
PFL
Pastor Francisco Olfmpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

PFL

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho - vaga do PMDB
Washington Luiz

PMDB

Jovair Arantes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro· vaga do
PSDB
Luiz Antonio Fleury
Milton Cardias

Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

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

Neiva Moreira

Edson Duarte

Perpétua Almeida

Elimar Máximo Damasceno

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

1 vaga

PT

Amon Bezerra

João Campos

JuIza 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)

PFL

PTB

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Ronaldo Caiado

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

PDT

Professor Irapuan Teixeira

Pompeo de Mattos
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Suely Campos· vaga do
PFL

Benjamin Maranhão· vaga
doPL
Darcísio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe



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 Grazziolin

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 4G-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 PROVID~NCIAS"

(REFORMA DA PREVID~NCIA).

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

Cezar Silvestri

Almeida de Jesus
Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

lsafas Silvestre
Sandro Matos

Professor lrapuan Teixeira

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

lris 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 Ortato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Patrus Ananias
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PT

PFL

PPS

Amauri Robledo Gasques
PV

Deley

PL

Leônidas Cristino

Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota· vaga do PC do
B

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do PL

Romeu Queiroz

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL
Miguel de Souza· vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho· vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PRONA

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Darci Coelho
Gervésio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

Alice Portugal

PL

Alceu Collares

Júlio Delgado

Fernando William
1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feij6
Paulo Kobayashi

Viltorio Medioli

f:rico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB
João Tota

Nillon Baiano

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)

PPS

PDT

PSB

PSDB

PP

Cláudio Magrão

PT

lsaias Silvestre
1 vaga

1 vaga

PL
Luciano Castro· vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL
Cleuber Cameiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga· vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL

Cartos Dunga Anlbal Gomes
Femando Diniz

PMDB
Adelor Vieira

Dr. Pinolti



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
PROVID~NCIAS,

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 Mauricio Rabelo
Oliveira Filho Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio (Deputado do PT ocupa a vaga)
Paulo Baltazar (Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
LeOnidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Manato

PCdoB
Jamil Murad Renildo Calheiros

PRONA
Enéas Amauri Robledo Gasques

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICD, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA",

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (P8DB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

Luiz Carlos Hauly Eduardo Paes
Narcio Rodrigues Júlio Redecker
Walter Feldman Ronaldo Dimas

PP
Delfim Netto Augusto Nardes
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Armando Monteiro Enio Tatico
José Militão Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos Pedro Fernandes

PL
Humberto Michiles Bispo Rodrigues
Miguel de Souza Jaime Martins
Sandro Mabel Roberto Pessoa· vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

Beto Albuquerque Pastor Francisco Olfmpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow Manato

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

5 vagas

4 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

PFL

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

PSDB

PT

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

Celcita Pinhl~iro

Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

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)

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

PMDB

PT

PFL
AntOnio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes

Pauderney Avelino

PSDB

Barbosa Neto
Carlos Eduardo Cadoca
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Antonio Cambraia
Julio Semeghini

Ann Pontes
Max Rosenmann

Paulo Afonso
Paulo Lima

1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Átila Lira
Narcio Rodrogues
Professora Haquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos
Valdenor Gl:edes
Zé Lima

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas



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 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Scíarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT

PFL

PMDB

5 vagas

João Tota
2 vagas

Ariosto Holanda
Amon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

PT

PP

PFL

PSDB

PMDB

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

Jader Barbalho
Leonardo Piccíani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
Jovair Arantes

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

Pastor Francisco Ollmpio
PPS

Geraldo Thadeu Cezar Silvestri
PDT

André Zacharow Mário Heringer
PCdoB

Promotor Afonso Gil 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Sarney Filho

Francisco Appio
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318c8431/7059
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 ESTiMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE,

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",

Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

2 vagas

B.Sá

2 vagas

Álvaro Dias

Jandira Feghali

Vanderlei Assis

Lincoln Portela
Raimundo Santos

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

6 vagas

Maria Helena
3 vagas

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Ora. Clair
EduardoValverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Professor Irapuan Teixeira

Athos Avelino

PTB

PPS

PDT

Alexandre Cardoso
MaurIcio Quintella Lessa

Severiano Alves
PCdoB

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB

Alice Portugal
PRONA

Eduardo Seabra
Zequinha Marinho

PSDB PTB
Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Iris Simões
José Militão

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Mário Negromonte

2 vagas

PTB
2 vagas

Dr. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto

Almeida de JeSus
Medeiros

Eduardo Campos
Isafas Silvestre

Júnior Betão

PL

PSB

PPS

PDT

Zequinha Marinho
1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

2 vagas

Cláudio Magrão

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Carlos Willian

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

PSB
2 vagas

Luciano Leitoa

Daniel Almeida

Deley

PCdoB

PV

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

Edson Duarte



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)
10 Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
20 Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PSDB

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
VilmarRocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Odair
Reginaldo Lopes
Vignalti
Zico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
Zonta

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Júnior Betão

Luciano Leitoa

Alice Portugal

Deley

PT
AryVanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
Lindberg Farias· vaga do PSB

PFL
Laura Carneiro

2 vagas

PMDB
Ann Pontes

Darcísio Perondi
1 vaga

PSDB
Rose de Freitas

Thelma de Oliveira
1 vaga

PP
Ivan Ranzolin

Sandes Júnior
PTB

Elaine Costa
Homero Barreto

PL
Heleno Silva

Mauricio Rabelo
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
PPS

Agnaldo Muniz
PDT

Davi Alcolumbre
PCdoB

Daniel Almeida
PV

Jovino Cândido

Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa

. Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Unhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leõnidas Cristino

Alceu Collares

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFL

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
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
Geraldo Thadeu

PDT
(Deputado do PSL ocupa a

vaga)
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)
10 Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDlCIÀRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
10 Vice-Presidente: João Alfredo (PT)

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde

PT
Adão Preito

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Jandira Feghali

Enéas

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Vanderlei Assis

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do

PDT



Bernardo Ariston 2 vagas
Carlos Willian

PPS
Dimas Ramalho Júlio Delgado

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
IIdeu Araujo Professor Irapuan Teixeira

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A Rl;FORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PSDB

PMDB

Inácio Arruda

Marcelo Orliz

Mário Heringer

Antônio Carlos Blffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá

Almerinda de Carvalho
1 vaga

Átila Lins

PT

PV

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
1 vaga

PL

PTB

Leandro Vilela
Mauro Benevides

Vieira Reis
2 vagas

PFL

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Uma

NélioDias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PT

PPS

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa· vaga do PFL
PSB

PDT

PSDB

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

PCdoB

Agnaldo Muniz

Severiano Alves

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Jovino Cândido

Renildo Calheiros

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Uncoln Portela

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto

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 ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA AREFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1°Vice~Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Iriny Lopes
Mariângéla Duarte

5 vagas

Suplentes

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB

Carios Mota
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PFL

Jose Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PL

PT

PTB

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clalr
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubil1elli

CoriOlano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos santos

Mendonça Prado
PaeS Landim

Benedito de Ura
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares



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 (PMOB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PP

PL

PFL

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Or. Rosinha

Fernando Ferro
Paulo Bernardo

João Herrmann Neto

Enio Tatico

Pedro Fernandes
Zequinha Marinho

Vanessa Grazziotin

Leonardo Mattos

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

1 vaga

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão
Roberto Pessoa· vaga do

PFL

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota
Yeda Crusius

PP

PL

PT

PTB

PFL

PMDB

PSDB

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

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

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Ora. Clair
Eduardo Vaiverde
José Mentor
Paulo Pimenta

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
PERloDO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAis RECURSOS
SUPEnlORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Pres,dente:
Titulares Suplentes

Jefferson Campos PSB
Takayama Beto Albuquerque

Renato Casagrande
Cláudio Magrão PPS

Lupércio Ramos
Luciano Leitoa PDT

André Zacharow
Jamil Murad PCdoB

Sérgio Miranda
IIdeu Araujo PV

Edson Duarte

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

5 vagas

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Paes Landim
2 vagas

Homero Barreto
Pastor Pedro Ribeiro
Philemon Rodrigues

Ariosto Holanda
Atila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcisio Zimmermann

PT

PPS

PDT

PRONA

PCdoB

Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PTB

Antonio Carlos Pannunzio
Jovair Arantes
Rommel Feijó
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves· vaga do PMDB
José Múcio Monteiro

Júlio Delgado

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho· vaga do PFL

PSB

Daniel Almeida

Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre

Professor Irapuan Teixeira

Pompeo de Mattos

Carlito Merss
Jorge Bitlar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro



Secretário(a}: Francisco Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FiSCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Robson Tuma José Rocha
Rodrigo Maia 1 vaga

PMDB
André Luiz Anfbal Gomes
Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mata
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Lincoln Portela
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
Nelson Bornier Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7055
FAX: 318-2182

1 vaga

Jandira Feghali

Jovino Cândido

Paulo Baltazar

Lupércio Ramos

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

PV

PPS

PDT

PSB

PCdoB

Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Ney Lopes
Laura Carneiro Paes Landim
Robson Tuma 1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Darclsio Perondi
Saraiva Felipe Jorge Alberto

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Veda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Unhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Câmara José Carlos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
Mauricio Rabelo Carlos Mata

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Vanessa Grazziotin

Josias Quintal

Júlio Delgado

Dr. Rodolfo Pereira

Coronel Alves
Medeiros

Sarney Filho

Secretário(a}: Sflvio Souza da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. 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

PP

PL

PFL

PTB

PSDB

PMDB

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

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: lico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° 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)
10 Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

Colombo Devanir Ribeiro
Luiz Alberto Rubens Otoni
Orlando Fantazzini Wasny de Roure
lico Bronzeado 1 vaga

PFL
Gerson Gabrielli Fernando de Fabinho
Gilberto Kassab Murilo lauith
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
LTDA., 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 Bitlencourt • vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos· 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 Pizzolatti

PL

Ildeu Araujo

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

Severiano Alves

Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

Dimas Ramalho

PTB

PDT

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PC do B

PPS

PSB

PSDB

PMDB

PRONA

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Paes Landim

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Jaime Martins
João Caldas

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

Iris Simões
Marcus Vicente

Dr. Evilásio

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Rogério Silva

Professor Irapuan Teixeira

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

Fernando Ferro
João Magno

Maninha
Maria do Rosário

PT

PFL

Carlos Santana
Luciano lica
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
Oeley • vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos· vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz· vagado PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIQENTE

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 Biolchí (PMOB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

PSDB
Carlos Sampaio

PP
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Nelson Marquezelli

PL
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
André Zacharow

PCdoB
Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo

PV
Marcelo Ortiz

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

~I



EDiÇÃO DE HOJE: 418 PÁGINAS I·


