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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente doSenado Federal, nos

termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 194, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Serra das Galés a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraúna, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 93, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza

a Associação Cultural Serra das Galés a executar, por de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Paraúna, Estado de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de maio de 2004. - 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 Nº 195, DE 2004(*)

Aprova o texto do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complemen
tação Econômica nº 36, firmado entre os Governos dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul
- MERCOSUL e o Governo da República da Bolívia, concluído em Montevidéu, em 19 de junho de
2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação

Econômica nº 36, firmado entre os Governos dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul- MERCOSUL e o
Governo da República da Bolívia, concluído em Montevidéu, em 19 de junho de 2001.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de maio de 2004. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Décimo Primeiro Protocolo acima citado está publicado no DSF, de 19-11-2003

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 Nº 196, DE 2004(*)

Aprova o texto ao Acordo por troca de notas entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Peru para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Acre, nas
proximidades das cidades de Assis Brasil e Inapari, concluído em lima, 30 de setembro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado () texto do Acordo por troca de notas entre o Governo da República Federativa do

Brasil e o Governo da República do Peru para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Acre, nas proximidades
das Cidades de Assis Brasil e Inapari, concluído em Lima, 30 de setembro de 2003.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 6-4-04.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de maio de 2004. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEÇÃO I

SUMÁRIO

1 - ATA DA 79íl SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 2íl SES
SÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52íl LEGIS
LATURA, EM 6 DE MAIO DE 2004

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

anterior
111- Leitura do expediente

OFíCIOS

Nº 186/04-CN - Do Senhor Senador José Sar
ney, Presidente do Senado Federal, comunicando
que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica adotou e publicou a MP nº 183, de 2004.... ,. 20688

Nº 50/04 - Do Senhor Deputado Arlindo Chi
naglia, Líder do PT, indicando os Deputados do re
ferido Partido que integrarão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao PL nº 3.337/04..... 20690

Nº 632/04 - Do Senhor Deputado Pedro Hen
ry, Líder do PP, indicando os Deputados do referido
Partido que integrarão a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a "investigar a Crise
Parmalat e suas conseqüências sócio-econômicas
perante o Setor Lácteo, o Sistema Financeiro Nacio
nal, envolvendo o Setor Produtivo, Cooperativas e
trabalhadores das unidades Parmalat no Brasil".. 20690

Nº 633/04 - Do Senhor Deputado Pedro Hen
ry, líder do Pp, indicando os Deputados do referido
Partido que integrarão a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização...... 20690

Nº 634/04 - Do Senhor Deputado Pedro Henry,
Líder do Pp, indicando os Deputados Feu Rosa e
Irapuan Teixeira para integrarem a Comissão Par
lamentar Mista de Inquérito destinada a "apurar os
crimes e outros delitos penais e civis praticados com
a emigração ilegal de brasileiros para os Estados
Unidos da América". 20690

Nº 609/04 - Do Senhor Deputado Custódio
de Mattos, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do referido Partido que integrarão a Comissão Par-

lamentar Mista de Inquérito destinada a "investigar
a Crise Parmalat e suas conseqüências sócio-eco
nômicas perante o Setor Lácteo, o Sistema Finan
ceiro Nacional, envolvendo o Setor Produtivo, Co
operativas e trabalhadores das unidades Parmalat
no Brasil"................................................................ 20691

Nº 614/04 - Do Senhor Deputado Custódio
de Mattos, Líder do PSDB, indicando a Deputada
Zulaiê Cobra e o Deputado João Castelo para inte
grarem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
destinada a "apurar os crimes e outros delitos pe
nais e civis praticados com a emigração ilegal de
brasileiros para os Estados Unidos da América"... 20691

Nº 637/04 - Do Senhor Deputado Custódio
de Mattos, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Antonio Carlos Pannunzio para Vice-Líder do refe-
rido Partido. 20691

Nº 94/04 - Do Senhor Deputado Pastor Ama
rildo, Líder do PSC, indicando o Deputado João
Campos para integrar a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. 20691

Nº 76/04 - Do Senhor Deputado Maurício
Rands, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nº 705/03. 20692

Nº 79/04 - Do Senhor Deputado Maurício
Rands, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nº 4.369-A/01 20692

Nº 81/04 - Ç)o Senhor Deputado Maurício
Rands, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nº 808/03. 20692

Nº 82/04 - Do Senhor Deputado Maurício
Rands, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nº 6.100/02. .. ......... ........ 20692

Nº 106/04 - Do Senhor Deputado Silas Câ-
mara, Presidente da Comissão de Desenvolvimen-

. ------------ .. -~'.- - -------- .._-------~" .. -..._._--------._.-_ .._---------
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to Urbano, comunicando que a referida Comissão
apreciou o PL nº 640/03. 20692

Nº 107/04 - Do Senhor Deputado SilasCâ
mara Presidente da Comissão de Desenvolvimen
to Urbano, comunicando que a referida Comissão
apreciou o PL nº 3.051/04. 20693

Nº 83/04 - Do Senhor Deputado Nelson Bor
nier, Presidente da Comissão de Finanças e Tributa
ção; encaminhando o PL nº2.17()-B/03, apreciado
pela referida Comissão...................... 20693

Nº 96/04 - Do Senhor Deputado Nelson Bor
nier, Presidente da Comissão de Finanças e Tri
butação, encaminhando o PLP nº 258/01 e seus
'flpensados,apreciadps pela referida Comissão.... 20693
'\ Nº 100/04 - Do Senhor Deputado Nelson
Bornier, Presidente da Comissão de Finanças e Tri-
butação, encaminhando o PL nº 264/03, apreciado
pela referida Comissão. 20693
. Nº 101/04 - Do Senhor Deputado Nelson
,,?ornier, Presidente da Comissão de Finanças e Tri-
~utação, encaminhando o PL nQ680/03, apreciado
'8eia referida Comissão..................... ...... 20693
i Nº 147/04 ~ Do Senhor Oeputado José Prian-
te, Presidente da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle, comunicando que a referida Comis-
são concluiu pelo encerramento da Representação
nQ5/03 "............................ 20693

Nº 148/04 - Do Senhor Deputado José Prian
te, Presidente da Comissão de Fiscalização Finan
ceira e Controle, comunicando que a referida Comis
são concluiu pelo encerramento da Representação
nQ6/04. . "............... 20694

NQ 20/04 - Do Senhol Deplitado Welling
ton Roberto, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comissão
aprovou o PL nº 2.154-A/99 20694

Nº 23/04 - Do Senhor Deputado WelJing
ton Roberto, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que o PL nQ2.154-A/99
recebeu pareceres divergentes, em conseqüência
estará sujeito à apreciação do Plenário................. 20694

Nº 5/04 - Do Senhor Deputado Arlindo Chi
naglia, Presidente da Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC nº 101-A/03 (Reeleição
da Mesa), comunicando que a referida Comissão
aprovou a PEG nº 101-A/03 e a PEC nQ126/03,
apensada............................................................... 20694

PROJETO DE LEI

Nº 3.476/2004 - Do Poder Executivo - Dispõe
sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica
e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras
providências........................................................... 20695

MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 172-A/2004 - Do Poder Executivo - Dá
nova redação ao caput do art. 7Qda Lei nº 9.264,
de '7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre o des-

InlU i

membramentoe a reorganização da Carreira Po
liciai Civil doOlstritó Federal, fixa remuneração de
seus cargos e institui, para os militares do Distrito
Federal-Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Mili
tar, a Gratificação de Condição Especial de Função
Militar - GCEF; tendo parecer do relator designado
em Plenário pela Comissão Mista. ......... ........ ....... 20702

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 1.071/03 - Da Sra. Deputada Iriny Lopes
- Requeiro, no uso de minhas prerrogativas legais,
especialmente o contido no art. 50, §Q 2º da CF/88
e art. 116 do RI da Câmara dos Deputados, infor
mações sobre as condições e destinações dos
empréstimos contraídos pela empresaS1: BRAS
PÉROLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ
nº 11.703.519/0001-52; TEXTlL BRASlUNHO S/A;
INDÚSTRIAS TEXTEIS 8ARBERO - CNPJ/MF nº
71.444.661/0001-25; BRASPÉROLA COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA; BRAS
PÉROLA NORDESTE; BRASTEX COMERCIAL
IMPbRTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ
nQ331777340001-08 junto ao BNDES no período
de 1993 a 2001 20707

NQ 1.078 de 2003 - Da Senhora Vanessa
Grazziotin - Solicita ao Senhor Procurador Geral da
República, no âmbito do Ministério Público Federal,
informações sobre providências encaminhadas em
relação ao "Caso RbostT\alen". 20709

Nº 1.087/03 - Do Sr. Luiz Couto - Solicita
Informações ao Sr. Ministro das Comunicações
- Miro Teixeira, extensivo ao Ministro Waldir Pires
- CGU - Controladoria Geral da União e a ANATEL
-Agência Nacional de Telecomunicações, sobre os
procedimentos adotados para solucionar, bem como
aplicar penalidades referentes ao descumprimento
das metas de universalização e de qualidade dos
serviços de telefonia pela ANATEL e as Operadoras
Telemar, Brasil Telecom e Telefônica. 20711

Nº 1.151/03 - Do Sr. Max Rosenmann - Soli
cita informações ao Senhor Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República sobre o montante
dos gastos realizados pelo Governo Federal com a
Edição Especial 3 - CUT 20 Anos................ ......... 20712

Nó 1.158/03 - Do Sr. Lobbe Neto - Solicita
informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão sobre Fundo de Saúde do Exército
- FUSEx . 20714

Nº 1.189/03 - Do Deputado Al,exandre San
tos - Solicita informações ao Sr. Ministro Chefe da
Casa Civil sobre a aquisição de jatos para a Força
Aérea Brasileira. 20721

Nº 1.190/03 - Do Deputado Alexandre Santos
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência e
Tecnologia sobre a aquisição de jatos para a Força
Aérea Brasileira. 20722

NQ 1.191/03 - Do Deputado Alexandre San-
tos - Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen-
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da sobre a aquisição de jatos para a Força Aérea
Brasileira. 20723

Nº 1.201/03 - Do Senhor Alexandre Santos
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência e
Tecnologia sobre a licitação para compra de caps
para a Força Aérea Brasileira. '" 20724

Nº 1.202/03 - Do Senhor Alexandre Santos
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
sobre a licitação para compra de caças para a Força
Aérea Brasileira. 20728

Nº 1.203/03 - Do Senhor Alexandre Santos
- Solicita informações ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores sobre a licitação para compra de caças
para a Força Aérea Brasileira. 20732

Nº 1.205/03 - Do Senhor Alexandre Santos
- Solicita informações ao Sr. Ministro Chefe da Casa
Civil sobre a licitação para compra de caças para a
Força Aérea Brasileira. 20736

Nº 1.340/03 - Do SI' . Onyx Lorenzoni - Soli
cita informações ao Sr. Ministro de Estado Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República a respeito das audiências realizadas,
no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República, desde o início do ar ( ,
com pessoas físicas ou jurídicas, não pertencentes
à administração pública de qualquer das esferas
federativas, com específico interesse em decisão
da alçada desse órgão. 20740

Nº 1.341/03 - Do SI' . Onyx Lorenzoni - So
licita informações ao Sr. Ministro de Estado da
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica da Presidência da República a respeito
das audiências realizadas, no âmbito da Secretaria
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica
da Presidência da República, desde o início do ano,
com pessoas físicas ou jurídicas, nã" oertencentes
à administração pública de qualquê, das esferas
federativas, com específico interesse em decisão
da alçada desse órgão. 20742

Nº 1.342/03 - Do SI' .Onyx Lorenzoni - Solicita
informações ao Sr. Ministro de Estado da Secreta
ria-Gerai da Presidência da República a respeito
das audiências realizadas, no âmbito da Secre
taria-Gerai da Presidência da República, desde o
início do ano, cOm pessoas físicas ou jurídicas, não
pertencentes à administração ;:,ública de qualquer
das esferas federativas, com específico interesse
em decisão da alçada desse órgão. 20745

Nº 1.399/04 - Do SI' .Onyx Lore~I..:')ni Solicita
informações ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil
acerca de ofício atribuído ao Senhor Vice-Presidente
e Presidente da República em exercício, solicitan
do atenção especial para neto de protegido seu no
preenchimento das vagas de residência médica em
instituição pública. 20747

Nº 1.465/04 - Do Sr. João Caldas - Solicita
à Ministra de Minas e Energia informações sobre a
quantidade de combustível movimentada pelo Posto

Santa Rita Ltda., CNPJ nº 01.564.959/0001-12, no
período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2004.... 20748

N ~ 1.479/04 - Do Sr. Marcelo Guimarães
I-llho) Solicita informações ao Sr. Vice-Presidente
da Repllblica a respeito da execução do contrato
eie formdmento de bilhetes de passagens aéreas
mantido com a empresa Itiquira Turismo Ltda., es
pecialmente no que concerne à exequibilidade da
proposta de descontos ofertados pela contratada
~Iara saqrar-se vencedora do certame licitatório. 20749

N'! 1.487/04 - Do Sr. Edson Duarte - Solicita
informal;ões ao Sr. Ministro da Casa Civil, José Dir
ceu, informações sobre o projeto de transposição
do Rio ~)ão Francisco............................................. 20751

N'11 .526/04 - Do Sr . Rodrigo Maia - Solicita
informaf;ões ao Sr. Ministro de Estado do Esporte
a respeto da transparência das atividades exerci
(J3.S pelos integrantes do Ministério do Esporte em
::-003....................................................................... 20752

N'! 1.527/04 - Do Sr. Antonio Carlos Pannun
zio - Sc>licita informações ao Sr. Ministro da Casa
Civil sobre participação do Sr. Waldomiro Diniz na
renovação de contrato entre a Caixa Econômica
Federal e a empresa GTech. 20754

N! 1.565/04 - Do Sr. Geddel Vieira Lima - So
licita inbrmações ao Sr. Ministro Chefe da Casa
Civil solJre declarações do Senhor. Presidente da
flepúbli,;a a jornalistas acerca do Governo Fernan-
~ JHem ique Cardoso................................... 20756

N! 1.71 6/04 - Do Sr. Rodrigo Maia - Solicita
informa~:õesao Sr. Ministro de Sr. Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República
sobre a viagem feita pelo Presidente da República
ao Taj llilahal, em 28 de janeiro de 2004................ 20759

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N'! 1.234/2004 - Da Comissão de Ciência e
(lcnolo ~ia, Comunicação e Informática - Aprova

L ato qL e autoriza a Fundação de Assistência Co
rnunitár,a "José Belém" a executar, pelo prazo de
r!,,>z anos, sem direito de exclusividade, serviço de
" .•diodifusão comunitária na cidade de Vigia, Estado
do Pará. 20760

N'! 1.235/2004 - Da Comissão de Ciência e
-,ecnolo:;}ia, Comunicação e Informática - Aprova
c' ato que autoriza a Associação Comunitária dos
fAorado'es do Povoado Tabuleiro Grande - Anadia
- 1\lagoas - ASCOMPOTAG a executar, pelo prazo
j 1 dez anos, sem direito de exclusividade, serviço

de radic difusão comunitária na cidade de Anadia,
~3tado de Alagoas................................................. 20761

N' 1.236/2004 - Da Comissão de Ciência e
Tecnolo:;}ia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Bote
11ense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de
l~az anos, sem direito de exclusividade, serviço de
I: ,diodiflJsão comunitária na cidade de Botelhos,
~stado ':le Minas Gerais. 20762
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Nº 1.237/2004 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informáticâ·"-' Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Mauá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Gi-
ruá, Estado do Rio Grande do Sul. ..

Nº 1.238/2001 - do Sr. Fernando Ferro - Dis
põe sobre a realização de plebiscito destinado a
autorizar ou não a liberação dos alimentos trans-
gênicos na sociedade brasileira .

REQUERIMENTO

Nº 1.750/04 - Do Senhor Deputado João Pi
zzolatti, Presidente da Comissão de Minas e Energia,
solicitando novo despacho ao PL nº 2.425/03.........

SESSÃO SOLENE DE 6-5-2004
IV - Homenagem
Transcurso do 50º aniversário de fundação

da Universidade Federal do Espírito Santo .

PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Convi
te para composição da Mesa Diretora dos trabalhos
ao Sr. Rubens Sérgio Rasseli, Reitor da Universi
dade Federal do Espírito Santo; ao Sr. Reinaldo
Centoducatte, Vice-Reitor da instituição de ensino
superior, e ao Senador João Batista Motta. Sauda
ção aos convidados. Transcrição de manifestação
do Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo
Hartung.Transcurso do 50º aniversário de fundação
da Universidade Federal do Espírito Santo .

IRINY LOPES (PT - ES), MILTON BARBOSA
(PFL - BA), NILTON BAIANO (PP - ES), LOBBE
NETO (PSDB - SP), ROSE DE FREITAS (PMDB
- ES), COLBERT MARTINS (PPS- BA) - Transcur
so do 50º aniversário de fundação da Universidade
Federal do Espírito Santo .

PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Anún
cio da leitura de discurso do Reitor da Universidade
Federal do Espírito Santo, Rubens Sérgio Rasseli.

ROSE DE FREITAS (PMDB - ES. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de concessão
da palavra ao Reitor Rubens Sérgio Rasseli .

PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Aviso
ao Plenário sobre realização de sessão extraordi
nária da Câmara dos Deputados hoje, às 13h......

FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem.) - Trans
curso do 50º aniversário de fundação da Universi-
dade Federal do Espírito Santo .

PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Justi
ficativa da ausência do Deputado Neucimar Fraga.
Deferimento do pedido da Deputada Rose de' Frei-
tas .

Usou da palavra o Sr. Senador JOÃO BATIS-
TA MOTTA .

Usou da palavra o Sr. RUBENS SÉRGIO
RASSELI, Reitor da Universidade Federal do Es-
pírito Santo .

20764

20765

20766

20767

20767

20771

20777

20777

20778

20778

20778

20778

20779

PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Agra
decimento aos Parlamentares e convidados presen
tes. Reconhecimento do papel desenvolvido pela
Universidade Federal do Espírito Santo. 20780

V - Encerramento
2 - ATA DA 8013 SESSÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS EXTRAORDINÁRIA,VESPERTINA,
DA 213 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 5213

LEGISLATURA, EM 6 DE MAIO DE 2004
I - Abertura .da sessão
11 - Leitura eassinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 6"5-2004
IV - Breves Comunicações
CARLOS NADER (PFL - RJ) - Ineficácia da

pretendida duplicação do contingente de recrutas
das Forças Armadas brasileiras para afastamento
dos jovens da criminalidade. Necessidade de prévia
Implementação de medidas de prevenção do en-
volvimento da juventude com o mundo do crime... 20784

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Altivez de
monstrada pelo Senado Federal na rejeição da
medida provisória proibitiva da exploração do jogo
de bingo no País. Subserviência da Câmara dos
Deputados ao Poder Executivo. Defesa de conces-
são de maiorreajuste ao salário mínimo..... .......... 20785

REINALDO BErÃO (Bloco/PL - RJ) - Parti
cipação da Companhia Docas do Rio de Janeiro no
processo de desenvolvimento econômico estadual.
Solicitação ao Governo Federal de destinação de
recursos aos Portos de Angra dos Reis, Forno, Ni-
terói e Rio de Jan.eiro.. 20786

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) - Sau
dação às mulheres brasileiras, especialmente às
amazônidas, ao ensejo do transcurso do Dia das
Mães. Solidariedade aos servidores públicos em
greve por recomposição salarial e melhores condi
ções de trabalho. Necessidade de reabertura, pelo
Governo Federal, de negociações com represen
tantes dos policiais federais grevistas. Apresenta
ção à Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público da Casa, de proposta de criação
de Grupo de Trabalho para acompanhamento das
negociações entre o Governo Federal e funcioná-
rios públicos em greve. 20786

GERALDO RESENDE (PPS - MS) - Excelên
cia da administração do Prefeito André Puccinelli, de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso
do Sul. Apoio do Governador Zeca do PT à criação
da Universidade Federal da Grande Dourados. .... 20788

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) - Adoção de
política nacional de contenção demográfica. Opor
tunidade da proposta de liberação de cirurgias de
laqueadura de trompas e de vasectomia a maio
res de 21 anos de idade. Convite aos militares do
Estado do Rio de Janeiro para as comemorações
ao ensejo do transcurso do 59º aniversário do fim
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da 2ª Guerra Mundial, o Dia da Vitória. Protesto
dos Comandantes das Forças Armadas contra a
situação salarial da classe. Anúncio da presença
do Ministro da Defesa, José Viegas, na Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para
debate do reajuste dos soldos dos militares.......... 20789

WILSON SANTOS (PSDB - MT) - Transcurso
do Dia das Mães............. 20789

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Agra
vamento da escalada do desemprego no País pe
las metas de superávit primário acordadas com o
Fundo Monetário Internacional. Incapacidade do
Governo Federal de realização de investimentos
infra-estruturais e repasses de recursos a Estados
e Municípios, provocada pelo contingenciamento
orçamentário.......................................................... 20790

DR. HELENO (PP - RJ) - Desvio de recur-
sos do setor de saúde pública do Estado do Rio de
Janeiro pela Governadora Rosinha Matheus. ....... 20791

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Influência do
narcotráfico na crise do setor de segurança pública
do Estado do Rio de Janeiro. Acerto da permissão
da Governadora Rosinha Matheus de atuação das
Forças Armadas para contenção da escalada da
violência. Celebração de convênios de ação con
junta da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal
nas rodovias de acesso ao Estado. Urgência nali
beração de recursos federais para investimento no
sistema penitenciário fluminense........................... 20791

PAULO AFONSO (PMDB - SC) - Pavimenta
ção pelo Governador do Estado de Santa Catarina,
Luiz Henrique da Silveira, da Rodovia SC-302, de
ligação entre os Municípios de Porto União, Matos
Costa, Calmon e Caçador.... 20792

AIRTON ROVEDA (PMDB - PR) - Transcurso
do 107º aniversário de emancipação político-ad
ministrativa do Município de Palmeira, Estado do
Paraná. 20793

SERGIO CAIADO (PP - GO) - Excelência do
Programa Bolsa Universitária, implantado pelo Go
verno do Estado de Goiás. Excelência da gestão do
Governador Marconi Perillo. Artigo Reforma agrária
na marra ou na lei?, de autoria do Prof. Jônathas
Silva, veiculado pelo jornal O Popular. 20794

FRANCISCO TURRA (PP - RS) - Aumento
dos casos de câncer de próstata e de câncer de
mama no País. Alerta sobre os sintomas da doença.
Sugestão ao Governo Federal para tratamento do
câncer. Otimismo com o aumento do fluxo de pro
dutos brasileiros de base rural nos Estados Unidos
da América. 20796

JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP) - Apoio
à representatividade dos Vereadores proporcional
ao número de habitantes do Município. 20797

ANDRÉ DE PAULA (PFL..., PE) - Importân-
cia da Comissão de Participação Legislativa para
a evolução do processo democrático no Brasil. .... 20798

GUILHERME MENEZES (PT - BA) - Cresci
mento do número de assassinatos de jovens e de
adolescentes por grupos de extermínio no Estado
do Bahia. Exigência de maior empenho do setor
de segurança pública do Estado na elucidação dos
crimes. . 20799

VITTORIO MEDIOLl(PSDB - MG) - Efeitos
da reforma tributária na queda de arrecadação re
gistrada pela receita do Estado de Minas Gerais.
Exorbitância do lucro das instituições financeiras
no País. Fracasso da política socioeconômica do
Governo Federal........... 20800

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Realização, pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário, de seminá
rio sobre o seguro agrícola. Urgente criação, pelo
Governo Federal, da Lei de Proteção da Agricultura
Familiar. 20801

MÁRIOHERINGER (PDT - MG) -Ineficácia
da legislação reguladora do setor de saúde suple
mentar no País, no tocante às relações comerciais e
trabalhistas existentes entre os planos de seguros e
assistência à saúde. Sugestões ao Governo Federal
para garantia do equilíbrio normativo entre operado-
ras, prestadores de serviços e consumidores......... 20801

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) - Trans
curso do Dia da Cavalaria. Exaltação ao Patrono
da Cavalaria, o Marechal-de-Exército Manoel Luís
Osório. 20802

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Escalada
da violência no País. Elogio ao Fundo das Nações
Unidas para a Infância pelo lançamento do kit inti-
tulado Família Brasileira Fortalecida...................... 20802

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
- Razões do alto índice de violência no trânsito nas
Regiões Norte e Centro-Oeste. Urgentes providên
cias das autoridades brasileiras para reversão do
quadro. 20803

LUCIANA GENRO (Sem Partido - RS) - Re
púdio ao Programa Universidade paraTodos. Neces
sidade de mobilização nas universidades públicas
para garantia de recursos ao setor........................ 20805

TAKAYAMA (PMDB - PR) -Importância das
medidas preventivas e de promoção da saúde.
Transcurso do Dia do Oftalmologista................ ..... 20806

HAMILTON CASARA (PSB - RO) - Conside-
rações acerca dos pressupostos para a discussão
da reforma do ensino superior no Brasil........... ..... 20806

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Contri
buição do trabalho de estudantes de Tecnologia
Agroindustrial da Universidade Estadual do Pará
para a melhoria qualitativa da produção de frigorí-
ficos nos Municípios de Marabá e Redenção........ 20807

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Repercussão
da visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao
Estado do Acre. Assinatura de empenho pelo Ministro
dos Transportes, Alfredo Nascimento, para investi-
mentos na malha rodoviária federal do Estado. ...... 20808
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NELSON BORNIER (PMDB - RJ),.., Frustra"
ção com o reajuste concedido pelo Governo Federal
ao salário mínimo , ..

CARLOS WILLlAN (PSC - MG) - Aprofunda
mento das desigualdades sociais no País. Reflexos
da reforma tributária na concentração de riqueza.
Apresentação de propostas para a desconcentra-
ção de renda .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Car
ta Aberta ao Presidente Lula, assinada pelo Presi
dente da Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas, João Resende Lima, e endossada
por representantes da classe .

MARIA DO HOSÁRIO (PT - RS) - Análise
do desempenho do Tribunal Superior Eleitoral no
julgamento de processos sobre irregularidades mo
)lidos contra o Senador João Capiberibe, a Depu
tada Federal Janete Capiberibe e o Governador do
pistrito Federal, Joaquim Roriz .

LUIZBITTENCOURT (PMDB - GO) - Lan
çamento do Projeto Levantamento Aerogeofísico
Ho Estado de Goiás. Potencialidades minerais do
:I::stado. Resultados positivos do Projeto Americano
:~o Brasil. .

: EDNA MACEDO (PTB - SP) - Críticas às
~olíticas social e econômica do Governo Federal.
bontrariedade à responsabilização das administra
ções anteriores peto imobilismo do Governo Luiz
Inácio Lula da Silva .

V- Ordem do Dia
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sauda

ção aos alunos do Instituto Presbiteriano de Goiânia
presentes nas galerias do plenário .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Discus
são, em turno único, da Medida Provisória nº 172,
de 2004, que dá nova redação ao caput do art. 7º
da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, que dis
põe sobre o desmembramento e a reorganização
da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, fixa
remuneração de seus cargos e institui, para os mi
litares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros Militar, a Gratificação de Condição
Especial de Função Militar - GCEF ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ramento da discussão .

Usou da palavra o Sr. Deputado CORONEL
ALVES (Bloco/PL- AP), Relator da matéria... ,....

Usou da palavra para encaminhamento da vo
tação o Sr. Deputado ALBERTO FRAGA (PTB - DF).

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do parecer do Relator, na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência e de sua adequação financeira e orçamen
tária, nos termos do art. 8º da Resolução nQ 1, de
2002, do Congresso Nacional. ..

20809

20809

20810

20811

20812

20812

20818

20818

20819

20819

20819

20819

ífllllT

Votação e aprovação do parecer do Relator,
na parte em que manifesta opinião pelo não-aten
dimento dos pressupostos constitucionais de rele
vância e urgência e de sua adequação financeira e
orçamentária, nos termos do art. 8Q da Resolução
nQ 1, de 2002, do Congresso Nacional. ..

ALBERTO FRAGA (PTB - DF. Pela ordem.)
- Questionamento ao Relator sobre a contempla-
ção das pensionistas na medida provisória ..

Usou da palavra o Sr. Deputado CORONEL
ALVES (Bloco/PL - AP), Relator da matéria ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
de requerimento de preferência para votação da
Medida Provisória nQ 172, de 2004, em detrimento
do projeto de lei de conversão apresentado pelo
Relator .

Usaram da palavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados LAURA CARNEIRO
(PFL- RJ), NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL- ES)...

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

LAURA CARNEIRO (PFL- RJ. Pela ordem.)
- Declaração de voto contrário ao requerimento de
preferência .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Não
submissão de emendas ao Plenário por inconsti-
tucionalidade ..

Usou da palavra para encaminhamento da vo
tação o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN (PSDB
- SP) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação e
aprovação da Medida Provisóría nº 172, de 2004...

Declaração de prejudicialidade do projeto de
lei de conversão oferecido pelo Relator ..

Votação e aprovação da redação final. ..
Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-

deral, incluindo o processado : .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Elogio
ao trabalho do Relator. ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

Usou da palavra o Sr. Deputado CORONEL
ALVES (Bloco/PL - AP), Relator da matéria ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Discus
são, em turno único, da Medida Provisória nQ 173,
de 2004, que instítui o Programa Nacionalde Apoio
ao Transporte Escolar - PNATE e o Programa de
Apoio aOs Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o
repasse de recursos financeiros do Programa Brasil
Alfabetizado, altera o art. 4º da Leí nº 9.424, de 24
de dezembro de 1996, e dá outras providêncías...

Usou da palavra para proferir parecer à me
dida provisória, pela Comissão Mista do Congresso
Nacional, o Sr. Deputado GILMAR MACHADO (PT
-MG) .

20819

20820

20820

20820

20820

20821

20821

20821

20821

20821

20821

20821

20821

20821

20822

20822

20822

20823
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) .

Usou da palavra o Sr. Deputado GILMAR
MACHADO (PT - MG), Relator da matéria ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ramento da discussão .

Usou da palavra para encaminhamento da vo
tação o Sr. Deputado ALBE RTO GOLDMAN (PSDB
-SP) .

Usou da palavra o Sr. Deputado GILMAf-{
MACHADO (PT - MG), Relator da matéria ..

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Questionamento à Presidência sobre o
horário de in ício da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Informa
ção ao Deputado Alberto Goldman sobre motivos
da antecipação do início da Ordem do Dia .

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA (PSDB - GO), COLBERT MARTINS (PPS
- BA) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do parecer do Relator na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência e de sua adequação financeira e orçamen
tária, nos termos do art. 8Q da Resolução nQ 1, ';,
2002, do Congresso Nacional. ..

Votação e aprovação do projeto de lei de con
versão oferecido pelo Relator da Comissão Mista..

Declaração de prejudicialidade, na Cârnara dos
Deputados, da apreciação da Medida Provisória I1Q

173, de 2004, e das emendas a ela apresentadas.

Votação e aprovação da redação final. ........

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral, incluindo o processado ..

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Reconsideração do requerimento de reti-
rada do item 3 da pauta.................. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Discus
são, em turno único, da Medida Provisória nQ 174,
de 2004, que altera o termo inicial dos prazos pre
vistos nos arts. 29,30 e 32 da Lei nQ 10.826, de 22
de dezembro de 2003 ..

Usou da palavra para proferir parecer à me
dida provisória e às emendas a ela apresentadas,
pela Comissão Mista do Congresso Nacional, o Sr.
Deputado ALOYSIO NUNES l=ERREIRA (P8DB
- SP), concluindo por projeto eie lei de convers?o..

PRESIDENTE (João Pauio Cunha) - Encer-
ramento da discussão ; ..

Usou da palavra para encaminhamento da vota
ção o Sr. Deputado ALBERTO FRAGA (PTB - DF).

Usaram dapalavra pela ordem os Srs. Depu
tados BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS), LUIZ
CARREIRA (PFL - BA) .

20833

20833

20833

20833

20833

20834

20834

20834

20835

20835

20835

20841

20841

20841

20841

20841

20847

20847

20847

P={ESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
~ 3.0 e aprovação do parecer do Relator na parte
8m que manifesta opinião favorável ao atendimen
t) dos rressupostos constitucionais de relevância
€i urgênda e de sua adequação financeira e orça
rnentárLl, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1,
_1 200~, do Congresso Nacional. .

Votação e aprovação do projeto de lei de
conversão .

O3claração de prejudicialidade da Medida
Provisória nº 174, de 2004, e das emendas a ela
apresertadas ..

Votação e aprovação da redação final... ..

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral, incluindo o processado ..

PI~ESIDENTE (João Paulo Cunha) - Discus
são, em turno único, da Medida Provisória nQ 175,
de 2004, que acresce parágrafo ao art. 2º da Lei nº
10.150, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a novação de dívidas e responsabilidades
do Funco de Compensação de Variações Salariais
- FCVS, e dá outras providências ..

Votação de requerimento para retirada da
matéria da Ordem do Dia .

AI_BERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela or-
dem.) - Retirada do requerimento ..

U,30U da palavra para proferir parecer à me
dida prcvisória e as emendas a ela apresentadas,
pela Co nissão Mista do Congresso Nacional, o Sr.
Deputado JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG), concluindo
ror proj,,,to de lei de conversão ..

U;30U da palavra pela ordem o Sr. Deputado
,LILBEWO GOLDMAN (PSDB - SP) .

U.30U da palavra para discussão da maté
ria o Sr Deputado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB
-' PR) .

U,30U da palavra o Sr. Deputado JOSÉ MILI-
TÃO (PTB - MG), Relator da matéria ..

Ui3aram da palavra pela ordem o Sr. Deputado
rJIZ CJ\RLOS HAULY (PSDB - PR) .

PI~ESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ramento da discussão ..

Votação e aprovação do parecer do Relator
,..;\ partE em que manifesta opinião pelo atendimen
to dos pressupostos constitucionais de relevância,
I rrgênciEl e de sua adequação financeira e orçamen
üria, nc.s termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
i.o02, d) Congresso Nacional. ' ..

Votação e aprovação do parecer do Relator
tl t partE' em que manifesta opinião pelo não-aten
'j T1enta dos pressupostos constitucionais de rele

vância, urgência e de sua adequação financeira e
1... çamelltária nos termos do art. 8º da Resolução
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. .

Votação e aprovação do projeto de lei de
conversão ..

20848

20848

20848

20848

20848

20849

20849

20849

20849
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20853

20853

20854

20854

20854

20854
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Declaração de prejudicialidade ga. Medid~
Provisória nº 175, de 2004, e das emendas a ela
apresentadas .

Votação e aprovação da redação final .

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral, incluindo o processado ..

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.)
- Sugestão à Presidência para inclusão na pauta
da Proposta de Emenda à Constituição nº 227, de
2004, sobre a reforma previdenciária ..

MIRO TEIXEIRA (PPS - RJ. Pela ordem.)
- Empenho do Presidente João Paulo Cunha, do
Relator José Pimentel e de entidades representa
tivas dos servidorespúblicos na aprovação da pro
posta de emenda à Constituição sobre a reforma
previdenciária. . .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pedido
de manifestação dos Srs. Líderes sobre a retirada
dos itens 5 e 6 da pauta .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu:
tados ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP), JOSE
PIMENTEL (PT - CE) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retira
da, de ofício, dos itens 5 e 6 da Ordem do Dia.....

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Atos da
Presidência sobre criação de Comissões Especiais
destinadas ao exame do Projeto de Lei nº 3.476,
de 2004, e da Proposta de Emenda à Constituição
nº 58-A, de 2003 .

RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela ordem.)
- Preocupação da Frente Parlamentar da Saúde
com a inclusão, pelo Ministério da Saúde, do pa
gamento de pensionistas do INSS nas despesas
do Sistema Único de Saúde. Inconstitucionalidade
do contingenciamento de recursos da Pasta. Ca
ráter injustificável do posicionamento do Ministério
das Relações Exteriores no tocante à divulgação
de campanha da Organização Mundial da Saúde
sobre o papel da alimentação e de atividades físi
cas na prevenção da obesidade. Leitura de nota da
Frente Parlamentar da Saúde em prol do socorro
financeiro ao SUS .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Escla
recimento ao Plenário sobre as normas para o uso
da palavra durante a sessão .

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela or
dem.) - Insuficiência do reajuste concedido ao sa
lário mínimo. Anúncio da entrega ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva de nota da bancada do PMDB
na Casa em defesa da aprovação do Projeto de
Lei nº 3.184, de 2004, sobre a fixação do valor do
salário mínimo em 300 reais .

LUIZ CARREIRA (PFL - BA. Pela ordem.)
- Obstrução de trecho da BR-367 por índios pa
taxós no Município de Santa Cruz Cabrália, Esta
do da Bahia, em protesto contra o atropelamento
do menino luri Passos Brandão. Solidariedade do

20854

20856

20857

20857

20857

20858

20858

20858

20858

20858

20860

20860

Prefeito Geraldo Scaramussa à reivindicação dos
indígenas; Urgência na sinalização e reparação da
rodovia pelo Ministério dos Transportes. Caráter
intolerável das invasões de terras produtivas pro
movidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST. ..

WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - MT. Pela
ordem.) - Visita do Ministro do Turismo, Walfrido Ma
res Guia, ao Município de Barra do Garças, Estado
de Mato Grosso, para participação de encontro com
profissionais do setor atuantes na região. Incremento
da infra-estrutura turística do Município pelo Prefeito
Wanderlei Farias dos Santos. Patrocínio, pelo Banco
do Brasil, de etapa eliminatória de voleibol para os
Jogos Olímpicos de 2004, realizada no Município de
Rondonópolis. Importância da preservação ambiental
do Pantanal Mato-Grossense ..

PROFESSORA AAQUEL TEIXEIRA (PSDB
- GO. Pela ordem.) -Homenagem à memória do
escritor Júlio César de Mello e Souza, o Malba
Tahan, ao ensejo do transcurso do aniversário na
talício. Apresentação de projeto de lei sobre insti
tuição da data como Dia Nacional da Matemática.

JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL - SE. Pela
ordem.) - Precariedade de trecho inacabado da
BR-01 entre os Municípios de Riachuelo e Aracaju,
Estado de Sergipe. Artigo Sergipe precisa reagir,
sobre o descaso do Governo Federal com o setor,
publicado pelo Jornal da Cidade ..

ALBERTO FRAGA (PTB - DF. Pela ordem.)
-Imprescindibilidade da autorização, pelo Ministério
da Justiça, do uso de pistola ponto 40 por policiais
civis, militares e federais .

CORIOLANO SALES (PFL- BA. Pela ordem.)
- Acerto das indicações do Deputado Rodrigo Maia
e do SenadorTasso Jereissati, respectivamente para
a relatoria e a Presidência da Comissão Especial
Mista destinada ao exame da Medida Provisória nº
182, de 2004, sobre o reajuste do valor do salário
mínimo em 2004. Nota do Presidente Nacional do
PT, Leonel Brizola, intitulada O salário da infideli
dade, publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.....

ZELlNDA NOVAES (PFL ~ BA. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia do Trabalho. Insuficiência do
reajuste concedido ao valor do salário mínimo......

ANTONIO CARLOS MENDESTHAME (PSDB
- SP. Pela ordem. Discurso retirado pelo orador
para revisão.) - Ilegalidade da não-concessão de
reajuste salarial ao funcionalismo público pelo Go-
verno Luiz Inácio Lula da Silva ..

ZÉ LIMA (PP - PA. Pela ordem.) - Caráter
responsável do índice de reajuste concedido ao
salário mínimo. Oportunidade da busca de ética na
política com a extinção de promessas mirabolantes
em busca de voto. Prioridade, pelo Congresso Na
cional, nas proposições de interesse corporativista
em detrimento de matérias de relevante interesse
nacional. Inoperância do Governo Federal ..
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20866

20866

20868

20869

20869
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MILTON CAROlAS (PTB - RS) - Transcurso
do Dia da Mães , 20870

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
- Frustração dos trabalhadores brasileiros com o
anunciado índice de reajuste do salário mínimo.
Emendas apresentadas pelo PCdoB à medida pro-
visória sobre reajuste do salário mínimo. 20871

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela ordem.)
- Evolução do salário mínimo no período de 1995
a 2004. Ações do Ministério da Saúde na distribui
ção de ambulâncias e qualificação de atendimento
pré-hospitalar de urgência. 20871

JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela or
dem.) - Concordância com o discurso da Deputada
Angela Guadagnin. Importância da assunção, pelo
Congresso Nacional, da responsabilidade na dis
cussão do redimensionamento do valor do salário
mínimo. Situação de agricultores do sertão sergipa
no excluídos do Programa de Garantia da Ativida
de Agropecuária. Urgente revisão da medida pelo
Governo Federal........ 20872

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
- Presença de filha do Deputado Henrique Afonso
no plenário. Ausência de vínculo entre casas de
bingo, caça-níqueis e o crime organizado. Neces
sidade de debate, pela Câmara dos Deputados, do
redimensionamento do salário mínimo. Pronuncia
mento do Bispo Emérito de São Félix do Araguaia,
Dom Pedro Casaldáliga, sobre os direitos dos povos
indígenas, em audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Casa....... 20873

ODAIR (PT - MG. Pela ordem.) - Presença no
plenário do Deputado Estadual Laudelino Augusto,
de Minas Gerais..................................................... 20874

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.)
- Réplica a críticas dirigidas por Deputado do PSOB
ao Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Participação
em seminário sobre energias renováveis na cidade
de Santiago do Chile. 20875

JOÃO BATISTA (PFL - SP. Pela ordem.) - Bai
xo índice de reajuste do salário mínimo. Contrarie
dade ao expediente utilizado pelo Governo Federal
para aumento da renda da população brasileira com
o aumento do salário-família. Defesa de aumento dos
recursos destinados à concessão de bolsa-escola
para redução da desigualdade social no País....... 20875

HENRIQUE AFONSO (PT -AC. Pela ordem.)
- Participação do orador em seminário sobre pós
graduação, ciência e tecnologia na Amazônia Legal,
coordenado por Comissões da Casa. 20876

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.)
- Responsabilidade dos Governos anteriores pela
impossibilidade da concessão, pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, de maior índice de reajuste do
salário mínimo....... c............................................... 20877

JORGE GOMES (PSB - PE. Pela ordem.)
- Denúncia do Ministério Público de existência de

irregularidades em hospital administrado pelo Go-
verno do Estado de Pernambuco. 20877

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO.
Pela ordem.)- Exorbitância do lucro das instituições
bancárias no País. Conveniência de reação da Casa
contra o índice de reajuste do salário mínimo. ...... 20877

ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela ordem.)
- Contestação a pronunciamento crítico do Depu
tado Carlos Alberto Leréia ao desempenho do Go
verno Luiz Inácio Lula da Silva. Empenho do Gover
no Federal na garantia da estabilidade econômica
do País. Descontentamento com a rejeição, pelo
Senado Federal, da Medida Provisória nº 168, de
2004, sobre a proibição do funcionamento de bin-
gos e caça-níqueis no País....... 20878

MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.) 
Contestação a pronunciamento crítico do Deputado
Carlos Alberto Leréia ao desempenho do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva........................................ 20879

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) - Apre
sentação do Projeto de Lei nº 3.496, de 2004, so
bre a concessão de isenção e redução de tributos
incidentes sobre a atividade de pequenas e micro
empresas. Realização de show do cantor Moacyr
Franco no Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, ao ensejo do lançamento da
Cartilha do Idoso, de conscientização dos direitos
garantidos pelo Estatuto do Idoso. Defesa da apro
vação do Projeto de Lei nº 2.737, de 2003, sobre
a criação da Universidade Federal da Região do
Grande ABC. 20879

FRANCISCO RODRIGUES (PFL- RR. Pela
ordem) - Agravamento dos conflitos fundiários no
Estado de Roraima pela atual política de demarca-
ção de terras indígenas ,............. 20879

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela ordem.)
- Contestação a pronunciamento do Deputado Fer
nando Ferro sobre suposta incapacidade moral do
PSDB para apresentação de críticas ao Governo
Luiz Inácio Lula da Silva. Inoperância da gestão
petista. 20880

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR.
Pela ordem.) - Risco de inviabilidade econômica do
Estado de Roraima pela atual política de demarca
ção e homologação de terras indígenas. Influência
perniciosa de organizações não-governamentais
estrangeiras na região amazônica............. 20880

JOÃO FONTES (Sem Partido - SE. Pela or
dem.) - Incoerência do posicionamento de Parla
mentares petistas em relação ao reajuste do salário
mínimo anunciado pelo Governo Federal. Apoio do
Governo petista à regularização dos bingos no País.
Contrariedade à medida provisória sobre a utilização
do FGTS por vítimas de enchentes. Inconstituciona
lidade da cobrança de contribuição previdenciária
dos servidores inativos. 20881

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or-
dem.) - Questionamento sobre os resultados da
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rejeição, pelo Senado Federal, de medidàprovisória
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H1ilII

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela ordem.)
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Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
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Ata da 79ª Sessão, 8ole!ne, Matutina,
em 6 de maio dE~ 2004

l.Rlca,. de FreItas

tAlberto Goldman

l.Kátia Abreu
2.AnlOlllo Ca~OI MegalIliIa Neto

i.Miguel de Souza

1.Lupérclo Ramos

1.Dr. Evll6slo

1.Celso Russomanno

1.Pompeo de Matlos

Suplentes

Uemando Ferro
2.1van Valente

i.André Luiz
2.Gustavo Fnl8t

senadoras

Titulares Suplentes
Blooo Parlamentar da MillOria (PFLJPSDB)
Efraim Morais (PFL) l.Rodolpho Tourinho (PFL)
Tasso Jereissall (PSDB) 2.César Borges (PFL)
Josi A9r1plno (PFL) a.Eduardo Azeredo (PSDB)
ArtItur Vlrgl1lo (PSOB) 4.leonef Pavan (P5DB)
PMDB
Renan Calheiros 1.LulzOtávio
Hélio Costa l.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garlbaldl Alves Filho
BIocG\le Apolo ao Govemo(PTIPSBIPTBI
Ideli SaNalti (PT) 1. Roberto Saturnlno (PT)
João CapIberibe {PSBJ 2.Ana Jillia Carepa (PT)
Duclomar Costa (PTS) 3.FláYio Ams (P1)
em:
Jefferson Peres 1.A1maida Uma
fJ.fb
Magno Malta 1Aelton Freitas
mef§
Mourlldo CavalcanH l.vaso

Deputados

Titulares
er
Arlindo Chlnaglia
Angela Guadagnln
PMDB
José Borba
Mendes Ribeiro Filho
PFL
José Carlos AItlula
RodrigoMaia
pp
PedroHenry
~
Custódio MaIto8
PTB
José Múclo Monteiro
Bloco IPLlPSl)
Sandro Mabe!
PPS
JúlIo Delgado
psa
Renato Casagranda
'POT
Dr. Hélio

(1)0 PL Ie d~ligoudo Bloro dtApoio 10 (Jovenw em 13+2004.
(2)Dcsignaçi~ feira 00l1enDos da ReroJuçio n' 2, de 2lJOO.CN.

Brasília, 3 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no dia

30 de abril de 2004, e publicou no mesmo dia, em edição
extra, a Medida Provisória nº 183, de 2004, que "Reduz
as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins, incidentes na
importação e na comercialização do mercado interno de
fertilizantes e defensivos agropecuários classificados no
Capítulo 31 da NCM, e dá outras providencias".

Nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução nº 1, de
2002-CN, e da Resolução nº 2, de 2000-CN, fiGa consti
tuída a Comissão Mista e estabelecido o calendário para
a tramitação da matéria, conforme relação anexa.

Aproveito a oportunidade par.:. renovar a V. Exª pro
testos de elevada estima e distinta consideração. -Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Senhor Presidente da República adotou em 30
de abril de 2004, e publicou no mesmo dia, a Medida
Provisória nº 183, de 2004, que "Reduz as alíquotas
do PIS/Pasep e da Cofins, incidentes na importação e
na comercialização do mercado interno de fertilizantes
e defensivos agropecuários classificados no Capítulo
31 da NCM, e dá outras prG'fidências".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, fica assim conr ii; uída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

11- LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagr2nde) - Fica
dispensada a leitura da ata da sessão antecedente

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) -Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. COLBERT MARTINS, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

'" - EXPEDIENTE

OF. Nº 186/04-CN

Presidência dos Srs. Renato (:asagrande, Rose de Freitas,
§ 2º do artigo 18 do H.3gimf!nto Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 36 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - De
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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De acordo com aResotução nO 1. de 2002..CN, fica estabelecido
o$$Quinta catendáriopara atramftação da matéria:

..Publicação no 00: 30....2004
-Designação da Comissão: 3-5·2004
-Instalação da Comissão: 4+2004
-Emendas: até 6-5-2004 (7' dia da publicação)
..Prazo final na Comissão: 30-4-2004 a13-5..2G04(14°dia} .
-Remessa do processo àco: 13-5-2004
..prazo naCO: de 14-5-2004 a21·5-2004 (150 ao 280 dia)
..Recebimento previsto no Sf: 27-5..2004
..Prazo no SF: de 28-5·2004 a 10-6-2004 (420 dia)
..$e modfficado. devolução àco: 1Q..6.2004
-prazo para apreciação das modificações do SF, peJa co: de 11+2004a
13+2004 (430 ao 450 dia)
-Regime de urgênciaJ obstruindo apauta apartir de: 14+2004 (46° dia)
·Prazo fmat no Congresso: 28-8-2004 (60 dias)

PubUque-se. Arqufve--se.
Em:o}106 I 2004

'vJ/Y
JOÃo PAU OCUNHA

Presidente
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Ofício nº SO/Plen

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Of. Lid. PP nº 633

Brasília, S de maio de 2004

Maio de 2004

Brasília, S de maio de 2004

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

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

a fim de indicar, como titulares, as Deputadas Teima
de Souza, PT/SP, Terezinha Fernandes, PT/MA, os
Deputados Fernando Ferro, PT/PE, Henrique Fontana,
PT/RS, Luciano Zica, PT/SP, e Paulo Bernardo, PT/PR,
na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 3.337, de 2004 (Agências Regulado
ras). Como suplentes, os Deputados José Pimentel,
PUCE, e Mauro Passos, PT/SC.

Atenciosamente, - Arlindo Chinaglia, Líder do PT.

Publique-se.
Em 6-S-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Lid.PP nº 632

Brasília, S de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, reporto-me

ao Ofício SGM/P nº 823/04, para indicar os Deputados
Zonta e Nélio Dias, para integrarem, como Titulares,
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada
a "investigar a Crise Parmalat e suas conseqüências
socioeconômicas perante o Setor Lácteo, o Sistema
Financeiro Nacional, envolvendo o Setor Produtivo, Co
operativas e trabalhadores das unidades Parmalat no
Brasil", e os Deputados Cleonâncio Fonseca e Romel
An ízio como Suplentes da referida Comissão.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência,
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Pedro Henry, Líder do PP.

Publique-se.
Em 6-S-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, reporto-me

ao Ofício SGM/P nº 842/04, para indicar os Deputados
Ricardo Barros e Márcio Reinaldo Moreira, para inte
grarem, como Titulares, a Comissão Mista destinada
a apresentar anteprojeto de resolução dispondo so
bre o funcionamento da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e os Deputados
Benedito de Lira e Antônio Joaquim como Suplentes
da referida Comissão.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência,
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Pedro Henry, líder do PP.

Publique-se.
Em 6-S-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Lid. PP nº 634

Brasília, S de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO Prersidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, reporto-me

ao Ofício SGMlP nº 824/04, para indicar o Deputado
Feu Rosa, para integrar, como Titular, a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a "apurar os
crimes e outros delitos penais e civis praticados com a
emigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos
da América", e o Deputado Professor lrapuan Teixeira
como Suplente da referida Comissão.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência,
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Pedro Henry, Líder do PP.

Publique-se.
Em 6-S-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Brasília, 6 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Vitto

rio e Antonio Carlos Mendes Thame, como
membros titulares, e os Deputados Luiz Carlos Hauly
e Carlos Alberto Leréia, como membros suplentes,
para integrarem a Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito destinada a "investigar a Crise Parmalat e
suas conseqüências sócio-econômicas perante o Se
tor Lácteo, o Sistema Financeiro Nacional, envolvendo
o Setor Produtivo, Cooperativas e trabalhadores das
unidades Parmalat no Brasil:'

Respeitosamente, - Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

PSDB Nº 614/2004

Brasília, 5 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Zulaiê Co

bra, corno membro titular, e o Deputado João Castelo,
como membro suplente, para integrarem a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de
"apurar os crimes e outros delitos penais e civis pra
ticados com a emigração ilegal de brasileiros para os
Estados Unidos da América."

Respeitosamente, - Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

11.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Antônio

Carlos Pannunzio como Vice-Líder do Partido da So
cial Democracia Brasileira - PSDB, em substituição
ao Deputado Bosco Costa.

Respeitosamente, - Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 6-5-04 - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF.L1D/PSC/Nº 94/2004-LD

Brasília, 4 de maio de 2004.

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

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento interno desta Casa,

indico o Deputado João Campos - PSDB/GO, como
suplente para integrar a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania - CCJC em substituição ao
Deputado Carlos Willian - PSC/MG.

Sendo só o que tinha para o momento, ao ense
jo renovo meus protestos de consideração e distinto
apreço.

Respeitosamente, - Deputado Pastor Amarildo,
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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DF. Nº 76-PP/2004 - CCJC

Brasília, 28 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a apreciação, por

este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 705/2003,
nesta data, em cumprimento ao art. 58 do Regimento
Interno.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e parecer a ele oferecido.

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

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

DF. Nº 79-PP/2004-CCJC

Brasília, 28 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciaçf~' por este
Órgão Técnico, 27 de abril do corrente, do l-'rojeto de
Lei nº 4.369-A/2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Maurício Rands, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

DF. Nº 81 - PP/2004-CCJC

Brasília, 29 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a apreciação, por

este Órgão Técnico, do Prujdto de Lei nº 808/03, nes-

.< data, em cumprimento ao art. 58 do Regimento In
tqrno.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
1)0) referido projeto e parecer a ele oferecido.

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

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF Nº :32 - PP/2004-CCJC

Brasília, 29 de abril de 2004

j\ Sua !::xcelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD PrE'sidente da Câmara dos Deputados
Nesta

S9nhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a apreciação, por

este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 6.100/02,
nesta data, em cumprimento ao art. 58 do Regimento
Interno.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Aaroveito o ensejo para reiterar protestos de
flevada estima e distinta consideração. - Deputado
;,;;laurício Rands, Presidente.

Publique-se
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício IIº 106-P/2004

Brasília, 5 de maio de 2004

1\ Sua i::xcelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD PrEsidente da Câmara dos Deputados
Nesta

S9nhor Presidente,
C amunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao dispJsto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
~10, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 640
1? 2003, de autoria do Sr. Celso Russomanno.

P,?lo exposto, solicito autorização para publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Alenciosamente, - Deputado Silas Câmara, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Brasília, 5 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
3.051 de 2004, de autoria do Sr. Edson Ezequiel.

Pe~o exposto, solicito autorização para publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Silas Câmara, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P - nº 83/2004

Brasília, 28 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 2.170
B/03, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Nelson Bor
nier, Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P - nº 96/2004

Brasília, 5 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com
plementar nº 258/01 e os PLPs nºs 291/02 e 336/02,
apensados, apreciados, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Nelson Bor
nier, Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 5 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
Encaminho a. Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 264/03,
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Nelson Bor
nier, Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P - nº 101/2004

Brasília, 5 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 680/03,
apreciado, .nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Nelson Bor
nier, Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício nº 147/2004/CFFC-PR

Brasília, 4 de maio de 2004

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

Assunto: Publicação da REP nº 5/2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão,
em reunião ordinária realizada no dia 14-4-2004, con
cluiu pelo encerramento da Representação nº 5/2003,
da Golden Cross Assistência InternaCional de Saúde
Ltda, que "Encaminha denúncia contra a União Fe
deral, em razão de contratações irregulares, sem prévio
procedimento licitatório, dos serviços de assistência
à saúde e assistência social operacionalizados pela
GEAP - Fundação de Seguridade Social:'.

Atenciosamente, - José Parente, Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Ofício nº 148/2004/CFFC-PR

Brasília, 4 de maio de 2004

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

Assunto: Publicação da REP nº 6/2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão,
em reuhião ordinária realizada no dia 28-4-2004, con
cluiu pelo encerramento da Representação nº 0612003,
do Deputado Cunha Bueno, que"Solicita análise e
providências dessa Comissão em relação à dehúncia
oferecida pelo Sr. Mano Campanelli, em anexo, bem
como a convocação das partes citadas e/ou encami
nhamento aos órgãos competentes".

Atenciosamente, - José Parente, Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P-20/04

Brasília, 28 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 68, caput

do Regimento Interno, comunico a V. Exª, que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 2.154·A/99
- do Sr. Flávio Derzi - que "altera as Leis nºs 9.503,
de 1997, e 8.666, de 1993", e os Projetos de Leis nºs
4.376/01 e 4.516/01, apensados.

Atenciosamente, - Deputado Wellington Ro
berto, Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P-23/04

Brasília, 28 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de

Lei nº 2 .154-A/99 - do Sr. Flávio Derzi - que "altera as

Lei nºs 9.503, de 1997, e 8.666, de 1993" (apensados
os PLs nºs 4.376/01 e 4.516/00), inicialmente despa
chado às Comissões para apreciação conclusiva, nos
termos do art. 24, 11, do Regimento Interno, decaiu dessa

.condição, por ter recebido pareceres divergentes nas
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e de Viação eTransportes e, em conseqüência,
estará sujeito à apreciação do Plenário, com base na
alínea 9 do inciso 11 do art. 24.

Atenciosamente, - Deputado Wellington Ro
berto, Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a com
petência para apreciar o PL nº 2.154-A/99,
nos termos do art. 24, 11, alínea g, do RICD.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 101-A, DE
2003, DO SENHOR BENEDITO DE LIRA, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAe (AUTORIZANDO
A REELEiÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS

DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL) (REELEiÇÃO DA MESA)

Ofício nº 5/04-Pres.

Brasília, 4 de maio de 2004

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

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, esta Comis

são Especial aprovou, contra os votos dos Deputados
Aloysio Nunes Ferreira e Jutahy Júnior, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 101-A, de 2003, que "dá nova
redação ao § 4º do art. 57 da Constituição Federal", e
a Proposta de Emenda à Constituição nº 126, de 2003,
apensada, com substitutivo, nos termos do parecer do
relator, Deputado Paes Landim.

Solicito a Vossa Excelência determinar a publi
cação em avulso da referida matéria, na forma regi
mental.

Atenciosamente, - Deputado Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Publique-se.
Em 6-5-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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PROJETO DE LEI Nº 3.476, DE 2004
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 194/2004
AVISO Nº 44512004

Dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambien
te produtivo, e dá outras providências.

Despacho: Constitua-se Comissão Es
pecial, nos Termos do Art. 34, 11 do Regimento
Interno, a ser Integrada pelas seguintes Co
missões:Trabalho, de Administração e Serviço
Público; Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comercio; Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática; Finanças e Tributação (Me
rito e art. 54, RICO); e Constituição e Justiça
e de Cidadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

Publicação Inicial - Art. 137, caput
RICO.

o Congresso Nacional decreta:

CAP[TULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no am
biente produtivo, com vistas ao alcance da autonomia
tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País,
.nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
, I - agência de fomento: órgão ou instituição de
natureza pública ou privada, que tenha entre os seus
objetivos o financiamento de ações que visem a es
timular e promover o desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e da inovação;

11 - criação: invenção, modelo de utilidade, de
senho industrial, programa de computador, topografia
de circuito integrado, novo cultivar ou cultivar essen
cialmente derivado e qualquer outro desenvolvimento
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgi
mento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento
incrementai, obtida por um ou mais criadores;

111- criador: pesquisador que seja inventor, obten
tor ou autor de criação;

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfei
çoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte
em novos produtos, processos ou serviços;

V - Instituição Cientffica e Tecnológica - leT:
órgão ou entidade da administração pública que te
nha por missão institucional, dentre outras, executar
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter
científico ou tecnológico;

;111Ii

VI .-1 núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou
órgão constituído por uma ou mais ICl com a finali
dade de gerir sua política de inovação;

VII- instituição de apoio: instituições criadas sob
o amparo da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994,
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa,
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional,
cientffico e tecnológico;

VIII - pesquisador público: ocupante de cargo
efetivo, cargo militar ou emprego público, que realize
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou
tecnológico; e

IX - inventor independente: pessoa física, não
ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego pú
blico, que seja inventor, obtentor ou·autor de criação.

CAP[TULO 11
Do Estímulo à Construção de Ambientes

Especializados e Cooperativos de Inovação

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e as respectivas agências de fomento
poderão estimular e apoiar a constituição de alianças
estratégicas e o desenvolvimento de projetos de coo
peração envolvendo empresas nacionais, ICT e orga
nizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas
para atividades de pesquisa que objetivem a geração
de produtos e processos inovadores.

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo po
derá contemplar as redes e os projetos internacionais
de pesquisa tecnológica.

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração
e por prazo determinado:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamen
tos, instrumentos, materiais e demais instalações com
microempresas e empresas de pequeno porte em ati
vidades voltadas à inovação tecnológica, para a con
secução de atividades de incubação, e sem prejuizo
de sua atividade finalística;

11 - permitir a utilização de seus laboratórios,
equipamentos, instrumentos, materiais e demais insta
lações existentes em suas próprias dependências por
empresas nacionais e organizações de direito privado
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesqui
sa, desde que tal· permissão não interfira diretamente
na sua atividade fim, nem com ela conflite.

Parágrafo único. Apermissão e o compartilhamen
to de que tratam os incisos I e 11 do caput obedecerão
às prioridades, critérios e requisitos estabelecidos em
edital aprovados pelo órgão máximo da ICr, observa
das as respectivas disponibilidades e assegurada a
igualdade de oportunidades às empresas e organiza
ções interessadas.
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Art.5º Ficam a União e suas entidades autoriza
das a participar minoritariamente do capital úe empresa
privada de propósito específico que vise o desenvol
vimento de projetos científicos ou tecnológicos para
obtenção de produto ou processo inovadores.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre
os resultados obtidos pertencerá às instituições de
tentoras do capital social, na proporção da respectiva
participação.

CAPíTULO 111
Do Estímulo à Participação das
ler no Processo de Inovação

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de
transferência de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploração de criação
protegida.

§ 1º O contrato para os fins de que trata o caput,
com cláusula de exclusividade, deve ser pr6cedido de
chamada pública, na forma do regulamento.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao
receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos
previstos no caput poderão ser firmados diretamente,
para fins de exploração de criação que deles seja ob
jeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de
exploração de criação protegida perderá automatica
mente esse direito caso não comercialize a criação
dentro do prazo e condições definidos no contrato,
podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação
cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar
o disposto no § 3º do art. 75 da lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licencia
mento para exploração de criação reconh;> -:ida, em
ato do Poder Executivo, como de relevante interesse
público somente poderão ser efetuados a título não
exclusivo.

§ 6º Os valores auferidos no contrato referido
no caput serão incluídos no orçamento da ICT e de
verão ser utilizados, exclusivamente, na consecução
dos seus objetivos institucionais, observado o dispos
to no art. 13.

Art. 7º A ICT poderá obter o direito de liSO ou de
exploração de criação protegida.

Art. 8º É facultado à ICT ~restar a instituições
públicas ou privadas serviços compatíveis com suas
finalidades e com os objetivos desta lei.

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput
dependerá de aprovação pelo órgão máximo da ICr.

§ 2º O servidor, militar ou empregado público
envolvido na prestação de serviço prevista no caput

.} )derá receber retribuição pecuniária, diretamente da
,r~T ou de instituição de apoio com que tenha firmado
;-.cordo de parceria, nos termos do art. 9º, sempre sob
~ forma de adicional variável e desde que custeado
\/xclusi'/amente com recursos arrecadados no âmbito
(la atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o
t> 2º fica sujeito à incidência dos tributos e contribui
s,;ões aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos
vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem
.)mo a referência como base de cálculopara qualquer

t enefíc io, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.
§ 4º O adicional variável de que trata este artigo

configura-se, para os fins do art. 28 da lei nº 8.212,
de 24 c1ejulho de 1991, ganho eventual.

kt. 9º É facultado à Icr celebrar acordos de
.Hrceria para realização de atividades conjuntas de
r'esquisa científica e tecnológica, desenvolvimento
de tecnologia, produto ou processo com instituições
públicas e privadas.

§1 º O servidor, militar ou empregado público da
IGT envolvido na execução das atividades previstas
no caput poderá receber bolsa de estímulo à inova
ção, dir'etamente de instituição de apoio ou agência
de fOffi<:mto.

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a pro
priedade intelectual e a participação nos resultados do
LISO das criações resultantes da parceria, assegurando
aos signatários o direito ao licenciamento, observado
o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6º.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação
nos resultados referidas no § 20 serão asseguradas na
proporção equivalente ao montante do valor agregado
do conlecimento já existente no início da parceria e
dos recursos humanos, financeiros e materiais aloca
dos pelas partes contratantes.

A 't. 10. Os acordos e contratos firmados entre
es fCT, as instituições de apoio, agências de fomento
EC as entidades nacionais de direito privado sem fins
',erativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo

ubjeto seja compatível com a finalidade desta Lei,
poderã:> prever recursos para cobertura de despesas
operaconais e administrativas incorridas, observado
o limite máximo fixado em regulamento.

Art. 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a
criação, mediante manifestação expressa e motivada, a
','ulo nüo oneroso, nos casos e condições definidos em
'lgulamento, para que o respectivo criador os exerça
Hm seu próprio nome e sob sua inteira responsabili
dade, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo único. A manifestação prevista no ca
put deverá ser proferida pela autoridade máxima da
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instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica,
no prazo fixado em regulamento.

Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a
qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de
serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer
aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha
participado diretamente, ou tomado conhecimento por
força de suas atividades, sem antes obter expressa
autorização da ICT.

Art. 13. É assegurada ao criador, limitada a um
terço do total, participação nos ganhos econômicos
auferidos pela ICT, resultantes de contratos de trans
ferência de tecnologia ou de exploração de criação
protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou
autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no pa
rágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996.

§1 º A participação de que trata o caput poderá
ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham
contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda
forma de royalties, remuneração ou quaisquer be
nefícios financeiros resultantes da exploração direta
ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigações legais decorrentes da proteção da proprie
dade intelectual.

§ 3º A participação prevista no caput obedecerá
ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º.

§ 4º A participação referida no caput será paga
pela ICT em prazo não superior a um ano, após a re
alização da receita que lhe servir de base.

Art. 14. Para a execução do disposto nesta Lei,
ao pesquisador público é facultado o afastamento para
prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso \I
do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
observada a conveniência da ICT de origem.

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo pesquisa
dor público, na instituição de destino, devem ser com
patíveis com a natureza do cargo efetivo, cargo militar
ou emprego público por ele exercido na instituição de
origem, na forma do regulamento.

§ 2º Durante o período de afastamento de que
trata o caput, são assegurados ao pesquisador pú
blico o vencimento do cargo efetivo, o soldo do cargo
militar ou o salário do emprego público da instituição
de origem, acrescido das vantagens pecuniárias per
manentes estabelecidas em lei, bem como progressão
funcional e os benefícios do plano de seguridade social
ao qual estiver vinculado.

§ 3º As gratificações específicas do exercício do
magistério somente serão garantidas na forma do § 20,

caso o pesquisador público se mantenha na atividade
docente em instituição científica e tecnológica.

§ 4º No caso de pesquisador público em instituição
militar, seu afastamento estará condicionado à autori
zação do Comandante da Força à qual se subordine
a instituição militar a que estiver vinculado.

Art. 15. Acritério da administração pública, poderá
ser concedida ao pesquisador publico, desde que não
esteja em estágio probatório, licença sem remuneração
para constituir empresa coma finalidade de desenvol
ver atividade empresarial relativa à inovação.

§ 1º A licença a que se refere o caput dar-se-á
pelo prazo de até três anos consecutivos, renovável
por igual período.

§ 2º Não se aplica ao pesquisador público que
tenha constituído empresa na forma deste artigo, du
rante o período de vigência da licença, o disposto no
inciso X do art.117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990.

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado acar
rete prejuízo às atividades da ICT integrante da admi
nistração direta ou constituída na forma de autarquia ou
fundação, poderá ser efetuada contratação temporária
nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
independentemente de autorização específica.

Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação
tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT,
com a finalidade de gerir sua política de inovação.

Parágrafo único, São competências mínimas do
núcleo de inovação tecnológica:

1- zelar pela manutenção da política institucional
de estímulo à proteção das criações, licenciamento,
inovação e outras formas de transferência de tecno
logia;

1I - avaliar e classificar os resultados decorren
tes de atividades e projetos de pesquisa para o aten
dimento das disposições desta Lei;

111- avaliar solicitação de inventor independente
para adoção de invenção na forma do art. 22;

IV - opinar pela conveniência e promover a pro
teção das criações desenvolvidas na instituição;

V - opinar quanto à conveniência de divulgação
das criações desenvolvidas na instituição, passíveis
de proteção intelectual;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos
e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual
da instituição.

Art. 17. A ICT, por intermédio do Ministério ou ór
gão ao qual seja subordinada ou vinculada, manterá o
Ministério da Ciência e Tecnologia informado quanto:

I - à política de propriedade intelectual da ins
tituição;



20698 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2004

/I - às criações desenvolvidas no âmbito da ins
tituição;

111 - às proteções requeridas e concedidas; e
IV - aos contratos de licenciamento ou de trans

ferência de tecnologia firmados.
Parágrafo único. As informações de que trata este

artigo devem ser fornecidas de forma consolidada, em
periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, res
salvadas as informações sigilosas.

Art. 18. Na elaboração e execução dos seus or
çamentos, as ICT adotarão as medidas cabíveis para a
administração e gestão da sua política de propriedade
intelectual, inclusive para permitir o recebimento dos
ganhos econômicos decorrentes da exploração dos
títulos de propriedade intelectual, as despesas para a
proteção e os pagamentos correspondentes devidos
aos criadores e eventuais colaboradores.

Parágrafo único. Os recursos financeiros pro
venientes da exploração da propriedade intelectual
constituem receita própria da ICr.

CAPíTULO IV
Do Estímulo à Inovação nas Empresas

Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento
promoverão e incentivarão o desenvolvimento de pro
dutos e processos inovadores em empresas nacionais
e nas entidades nacionais de direito privado sem fins
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, me
diante a concessão de recursos financeiros, humanos,
materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em
convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar
atividades de pesquisa e desenvolvimento.

§ 1º A concessão de recursos financeiros, sob
a forma de subvenção econômica, financiamento ou
participação societária, visando ao desenvolvimento
de produtos ou processos inovadores, será precedi
da de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade
concedente.

§ 2º A concessão da subvenção econômica pre
vista no § 1Q implica, obrigatoriamente, a assunção de
contrapartida pela empresa beneficiária, na forma es
tabelecida nos instrumentos de ajustes específicos.

§ 3º O Poder Executivo regulamentará a subven
ção econômica de que trata este artigo, assegurada
a destinação de percentual mínimo dos recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico - FNDCT e sua aplicação nas finalidades
específicas a que por lei estejam vinculados.

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração
pública, em matéria de interesse público, poderão
contratar empresa, consórcio de empresas e entida
des nacionais de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para atividades de pesquisa, de reconheci-

da capacitação tecnológica no setor, visando à reali
zação de atividades de pesquisa e desenvolvimento,
que envolvam risco tecnológico, para solução de pro
blema técnico específico ou obtenção de produto ou
processo inovador.

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência
do contrato a que se refere o caput a criação intelec
tual pertinente ao seu objeto, cuja proteção seja re
querida pela empresa contratada até dois anos após
o seu término.

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou
com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou
entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá,
mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu
prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o
por encerrado.

§ 3º O pagamento decorrente da contratação
prevista no caput será efetuado proporcionalmente ao
resultado obtido das atividades de pesquisa e desen
volvimento pactuadas.

Art. 21. As agências de fomento e de formação de
recursos humanos deverão promover ações de estímulo
à inovação nas micro e pequenas empresas.

CAPíTULO V
Do Estímulo ao Inventor Independente

Art. 22. Ao inventor independente, que comprove
depósito de pedido de patente, é facultado solicitar a
adoção de sua criação por ICT, que decidirá livremente
quanto à conveniência e oportunidade da solicitação,
visando à elaboração de projeto voltado a sua avalia
ção para futuro desenvolvimento, incubação, utilização
e industrialização pelo setor produtivo.

§ 1º O núcleo de inovação tecnológica da ICT ava
liará a invenção, a sua afinidade com a respectiva área
de atuação e o interesse no seu desenvolvimento.

§ 2º O núcleo informará ao inventor independen
te, no prazo máximo de seis meses, a decisão quanto
à adoção a que se refere o caput.

§ 3º Adotada a invenção por uma ICT, o inventor
independente comprometer-se-á, mediante contrato,
a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com
a exploração industrial da invenção protegida.

CAPíTULO VI
Dos Fundos de Investimento

Art. 23. Fica autorizada a instituição de fundos
mútuos de investimento em empresas cuja atividade
principal seja a inovação, caracterizados pela comu
nhão de recursos captados por meio do sistema de
distribuição de valores mobiliários, na forma da lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à apli-
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cação em carteira diversificada de valores mobiliários
de emissão dessas empresas.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários
editará normas complementares sobre a constituição, o
funcionamento e a administração dos fundos, no prazo
de noventa dias da data de publicação desta lei.

CAPíTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 24. A lei nº 8.745, de 1993, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 2º .
VII - admissão de professor, pesquisa

dor e tecnólogo substitutos para suprir a falta
de professor, pesquisador ou tecnólogo ocu
pante de cargo efetivo, decorrente de licença
para exercer atividade empresarial relativa à
inovação.

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

"Art. 4º .
IV - três anos, nos casos dos incisos VI,

alínea h, e VII do art. 20;
Parágrafo único. . .

V - no caso do inciso VII do art. 20, desde
que o prazo totalnão exceda seis anos:' (NR)

Art 25. O art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
r;.assa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

"XXV ~ na contratação realizada por Ins
tituição Científica e Tecnológica - ICT ou por
agência de fomento para a transferência de
tecnologia e para o licenciamento de direito
de uso ou de exploração de criação protegi
da:' (NR)

Art. 26. É vedado à Icr integrante da adminis
tração direta ou constituída sob a forma de autarquia
ôu fundação pública utilizar-se do disposto nesta Lei
para explorar atividade econômica.

Art. 27. As ICT que contemplem o ensino entre
suas atividades principais deverão associar, obrigato
riamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações
de formação de recursos humanos sob sua respon
sabilidade.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,

EMI 28 - MCT/MDIC/MF/Casa Civil

Brasília, 27 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Um passo relevante para a consecução das me

tas na área de ciência e tecnologia é a formulação de

sistema legal, cujo conteúdo possa dinamizar a relação
entre universidades, institutos de pesquisa e o setor
produtivo nacional.

Em situações de economia saudável a inovação
tecnológica deve ser decorrente de um ambiente que
produz ciência de ponta e influencia direta e indireta
mente o setor produtivo, principalmente através dos
setores de pesquisa e desenvolvimento constituídos no
interior das empresas. Ocorre que, fruto do modelo de
desenvolvimento adotado por décadas no país, resul
tou na prática que raramente as empresas, mesmo as
de grande porte e utilizadoras de t€lcnologia de ponta,
contam COI11 tais setores nas suas estruturas.

Nesse contexto, tendo em vista que a produção
científica, especialmente aquela pl"Oveniente das Uni
versidades públicas, que constituem significativa parte
da produção nacional, evidencia um contraste mar
cante entre um país que produz ciência de fronteira
mas que não interage, como poderia e deveria, com
o setor produtivo. Como conseqüência, incorporamos
pouca tecnologia de ponta diretamente nos produtos,
tornando-os pouco competitivos, seja no mercado in
terno como externo.

O desafio de preparar, viabilizar e consolidar o
salto tecnológico indispensável ao País é um caminho
árduo da mudança não somente institucional ou eco
nômica, mas, sobretudo, cultural. Não é crível admitir
que, em pleno século XXI, ainda pairem olhares des
confiados para a uniãú de esforços em um ambiente de
interação entre iniciativa pública e iniciativa privada. O
primeiro passo, portanto, para o aumento consistente
da produção científica e tecnológica no País é a criação
de mecanismos reguladores dessa relação.

Para tanto, temos a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelênciao anexo Projeto de
Lei que "dispõe sobre incentivos à inovação e à pes
quisa científica e tecnológica no ambiente produtivo
e dá outras providências", em substituição ao Projeto
de Lei nº 7.282, de 2002, cuja retirada já foi por Vos
sa Excelência solicitada ao Congresso Nacional. Esta
nova proposta apresenta soluções há muito debatidas
na sociedade, carecedoras, tão somente, de marco
legal, de iniciativa do Governo Federal.

O Projeto de Lei em questão tem o grande emérito
de tentar enfrentar esse desafio, em particular quando
reconhece que entre as soluções apontadas para cor
rigir rumos está incrementar 8interação entre Institui
ções Científicas e Tecnológicas, incluindo os Centros
de Educação Tecnológica, que afinal produzem ciência
de qualidade, pelo menos algumas delas, e o parque
produtivo. Em perspectiva, é correto prever que tal in
teração possa constituir mais um diferencial positivo a
favor de gradativamente incorporarmos mais tecnologia
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nos nosso produtos e desta forma os transformarmos
em mais competitivos.

Ressalte-se, por oportuno, que a proposição tem
como princípio adjacente dar mais racionalidade e or
ganicidade ao texto proposto pelo PL nº 7.282/2002,
além de adaptá-lo as estratégias e políticas do atual
Governo, em especial à nova Política Industrial, Tecno
lógica e de Comércio Exterior, recentemente lançada.
Com efeito, o Governo Federal aperfeiçoou e remodelou
uma proposta existente, ao invés de reinventar a roda,
trazendo como característica principal para esse novo
texto ser fruto de amplo processo de discussão com a
sociedade civil e com órgãos do Governo.

É bem verdade que o texto legal, por si só, não
terá o condão de transformar a realidade da produ
ção científica e tecnológica nacional, mas é elemento
relevante para a garantia do ambiente propício ao de
senvolvimento de cultura de inovação e emancipação
tecnológica do País.

De início, o Capítulo I do texto apresenta as defi
nições conceituais que conduzem à compreensão das
disposições normativas. Na estrutura estabElecida, o
Capítulo 11 trata do estímulo à construção de um am
biente de inovação, trazendo os comandos permissivos
para a interação profícua entre as entidades de pes
quisa e a iniciativa privada. Em especial, destaca-se
a sinergia para viabilização de empresas emergentes,
por meio do processo de incubação, e a colaboração
com empresas consolidadas.

No contexto de estímulo à participação das enti
dades públicas de pesquisa no processo de inovação,
o Capítulo 111 traz mecanismo de suma relevância. Tra
ta-se da transferência e o licenciamento de tecnologia
de nossas universidades e institutos de pesquisa pú
blicos para o setor produtivo nacional. Evitando tan
genciar o problema da aplicação inadequada da Lei nº
8.666/1993, cuja formulação não foi direcionada para
a matéria tecnológica, o presente Projeto traz modi
ficação ao texto dessa Lei, dispensando d, .~., modali
dades de licitação a contratação para translerência e
licenciamento de tecnologia pelas instituições cientí
ficas e tecnológicas.

O texto apresentado estabelece duas formas
de tratamento à questão. Primeiramente, em se tra
tando de contratação com cláusula de exclusividade
para exploração da criação, o Projeto prevê a moda
lidade de chamada pública, cujo procedimento será
oportunamente regulamentado. Em outra hipótese,
havendo fundamento para contratar sem exclusivida
de de exploração, as entidades rYJblicas de pesquisa
poderão fazê-lo diretamente com os interessados do
setor produtivo.

----- - ----- -- ---------, ~----

Maio de 2004

Com a disposição acima proposta, findam-se
"3 inúmeros obstáculos que impediam a exploração
pela sociedade dos produtos e processos inovadores
) 'oduzidos dentro das universidades e instituições
I·>úblicas de pesquisa. É selada, assim, de forma ob
j :!tiva a relação entre tais entidades públicas e o setor
J 'odutiJO nacional.

A esse respeito, é importante ressaltar que as
;;~stituiç:õescientíficas e tecnológicas não exercem a
atividade de exploração econômica, tal como previsto
.10 arti90 173, da Constituição Federal do Brasil. Isso
porque, em primeiro lugar, o objeto do contrato de que
trata o i::lrt. 6º do Projeto não consiste na atividade pri
rlária das instituições científicas e tecnológicas, mas é
13sultallte secundário das atividades de pesquisa. Éde
se lembrar que a exploração econômica propriamente
dita dar-se-á pelo licenciado, cujo intuito é justamente
Edquirir odireito de uso e exploração do objeto contra
t3.do. A:, instituições científicas e tecnológicas, por sua
'.~z, não têm por escopo explorar a criação resultante
lias suas atividades de pesquisa.

O comando normativo do art. 6º é fundado em
relevante interesse coletivo, visto que sua finalidade é
fazer chegar à sociedade produtos e processos que ga
rantam a melhoria da qualidade de vida da população.
O setor produtivo, objetivo final dos ditames do artigo
173, da Constituição Federal, é o maior interessado
na implementação das medidas trazidas no artigo sob
comento, vez que será ele diretamente beneficiado pela
possibi!idade de explorar economicamente produtos e
procesHos resultantes de linhas de pesquisa.

Outra relevante alteração proposta é a permissão
II~gal à prestação de serviços por parte das instituições
dentífic:as e tecnológicas. A iniciativa fará permitir ao
~·etorpl"Odutivo maior simbiose com os pesquisadores
público5 brasileiros, sendo certo que a relação artificial
hoje viqente passará à transparência necessária no
convívó público-privado. A prestação de serviços im
plicará no pagamento de remuneração ao pesquisador
envolvido, sob a forma de adicional variável.

N:> que concerne à parceria prevista no art. 90
Fara desenvolvimento de projetos de pesquisa cientí
f;":a e tecnológica, dada entre instituições públicas de
pesquba e instituições privadas, o texto ora proposto
impõe a consecução de contrato cujo objeto trate os
aspectos envolvendo a titularidade da propriedade in
telectual das criações resultantes da parceria. Nesse
caso, c>s pesquisadores públicos poderão perceber
bolsas de estímulo à inovação, uma nova categoria
rie bolsa. No contexto apresentado, prevê o art. 13 o
:l ,conh 3cimento do pesquisador público ao garantir
-'da participação, em até um terço do total dos ganhos
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previstos contratualmente, caso tenha sido. inventor,
obtentor ou autor da criação objeto da relação;

A fim de estimular a atividade empreendedora,
latente nas instituições científicas e tecnológicas, pre
tende-se possibilitar o afastamento, por prazo de até
três anos consecutivos, renovável por igual período,
do pesquisador público interessado em estabelecer
atividade empresarial relativa à inovação. Entretanto,
fica definitivamente excluído do texto ora apresentado
a hipótese, cogitada no Projeto de Lei nº 7.282/2002,
de pagamento de indenização ao pesquisador que
solicita o afastamento definitivo para desenvolvimento
deatividade empresarial. Acreditamos que a proposta
original implica em medida sem benefício relevante à
sociedade e conduz ao ônus injustificado, por parte
das instituições científicas e tecnológicas, de perde
rem um pesquisador e ainda serem obrigadas a pagar
indenização.

A intenção de formar um contexto propício ao
desenvolvimento tecnológico do País ensejou inúme
ras discussões acerca do papel do Governo Federal
e da forma de utilização de ferramentas como os fun
dos setoriais de ciência e tecnologia. O resultado da
análise da experiência estrangeira e a contribuição de
atores diretamente envolvidos com o tema da inovação
sustentaram a defesa de uma posição antes polêmica.
Ponto nevrálgico do desenvolvimento tecnológico de
um País, o fomento direto ao setor produtivo foi inclu
ído na presente proposta com o objetivo de fortalecer
a inovação de processos e produtos, consolidando,
assim, a competitividade da indústria nacional.

Cabe ressaltar que o mecanismo de incentivo
público ao setor produtivo para desenvolvimento tec
nológico.é conduta permitida nos acordos e tratados
internacionais, em especial, no âmbito da Organiza
ção Mundial do Comércio. Nos principais países cuja
produção tecnológica é significativa, a atuação do
Poder Público não prescinde do apoio direto à inicia
tiva privada, verdadeiro pólo atrativo e interessado na
inovação.

Assim é que o Projeto prevê a possibilidade de
concessão de recursos financeiros, humanos, materiais
ou de infra-estrutura ao setor produtivo nacional. Nos
termos do seu art. 19, a União, as ICT e as agências de
fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimen
to de produtos e processos inovadores em empresas
nacionais e nas entidades nacionais de direito privado
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa,
mediante a concessão de recursos financeiros, huma
nos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados
em convênios ou contratos específicos, destinados
a apoiar atividades· de pesquisa e desenvolvimento.
Autoriza-se a concessão de recursos financeiros, sob

a forma de subvenção econômica, financiamento ou
participação societária, visando ao desenvolvimento de
produtos ou processos inovadores, será precedida de
aprovação de projeto pelo órgão ou entidade conce
dente. No caso de subvenção econômica a empresa
beneficiária deveráassumir obrigação de contraparti
da, na forma estabelecida nos instrumentos de ajustes
específicos. Será, finalmente, assegurada a destinação
de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT
e sua aplicação nas finalidades específicas a que por
lei estejam vinculados.

A medida impõe mudanças culturais de grande
relevo ao País, superando o obstáculo ideológico na
utilização de recursos públicos pe~a iniciativa privada.
A importância e ousadia de uma proposição dessa
natureza serão fatores definitivos para o alcance dos
resultados esperados, vale dizer, o estímulo ao am
biente de produção inovadora de produtos e processos
pelas empresas nacionais.

Configuram-se, ainda, duas propostas de atuação
da União Federal, de tal sorte que fique garantida a pos
sibilidade de contratar empresas nacionais e entidades
sem fins lucrativos para a execução de atividades de
pesquisa e desenvolvimento com vistas à solução de
problema especifico e estratégico para o País. Dessa
forma, pretende-se assegurar, para o mesmo escopo,
a possibilidade de a União participar da constituição
de empresa de propósito específico.

A proposição destaca atenção ao pesquisador
independente, garantindo um canal de interlocução
entre esse particular e as instituições científicas e
tecnológicas. Pretende-se assegurar o suporte técni
co necessário à viabilização de uma idéia inovadora
objeto de pedido de patente.

Por fim, conhecidos os percalços a que se subme
tem as empresas nacionais na tentativa de investir em
pesquisa e desenvolvimento, assume-se como essen
cial o esforço futuro na concepção de um regime fiscal
favorável à inovação. Tal medida, porém, será objeto
de proposição específica, a ser desenvolvida no âm
bito do Governo de Vossa Excelência, e cuja proposta
ser-Ihe-á oportunamente apresentada, em consonância
com os objetivos do presente projeto.

Essas são as razões predpuas que motivaram
a formulação das medidas de incentivo à inovação
e à pesquisa científica e tecnológica, cujo conteúdo
compõe a anexa proposta que ora submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência.

Finalmente, face à importância crucial do tema e
a forte expectativa que em torno dele se criou, rogo à
Vossa Excelência que, na forma do artigo 64, § 1º, da
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Constituição Federal, seja solicitada urgência consti
tucional para tramitação deste Projeto.

Respeitosamente, - Assinado por: Eduardo
Campos, luis Fernando Furlan, Antonio Pallocci
e José Dirceu de Oliveira e Silva

MEDIDA PROVISÓRIA N2 172-A, DE 2004
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 105/2004
AVISO Nº 22412004

Dá nova redação ao caput do art. 7º
da lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996,
que dispõe sobre o desmembramento e a
reorganização da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal fixa remuneração de seus
cargos e institui, para os militares do Dis
trito Federal - Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar, a Gratificação de Con
dição Especial de Função Militar - GCEF;
tendo parecer do relator da Comissão Mista,
designado em Plenário, pela admissibilida
de, constitucionalidade, juridicidade, boa
técnica legislativa, adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprova
ção desta, na forma do Projeto de lei de
Conversão apresentado, e péla inconstitu
cionalidade das emendas apresentadas na
Comissão Mista.

Relator: Dep. Coronel Alves.
Despacho: Publique-se. Submeta-se ao

Plenário.

Parecer do Relator da Comissão Mista, Designado
em Plenário

Parecer do Relator designado pela Mesa, em subs
tituição à Comissão Mista, às Emendas Apresenta
das à Medida Provisória nº 172, de 2004

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Deputado João Paulo Cunha, srªs e Srs. Deputados,
coube-me a grata satisfação de ser o Relator da me
dida provisória que trata da criação de Gratificação de
Condição Especial de Função para o policial militar.

Vou procurarfazer uma sintese, dado o avançado
da hora e porque já foi acordado, e apresentar meu
parecer sobre essa questão.

O Governo Federal, na sua forma de atender às
mais diversas situações existentes no País - e como não
poderia deixar de fazê-lo na Capital Federal- resolveu
atender apelo de segmentos dos órgãos de Segurança
Pública do Distrito Federal: Polícias Civil e Militar.

A justificativa do Ministro do Planejamento, Gui
do Mantega, diz que este apelo é legítimo e que será

atendido para inibir o movimento grevista da Polícia
Civil. É legítima a pressão política; a greve é prevista
na nossa Constituição.

Diante desse fato, o Governo do Distrito Federal,
que possui o Fundo Constitucional, criado no final do
ano de 2002 - esses recursos se aplicam na segurança
pública, educação, saúde -, mandou um anteprojeto,
que foi acatado pelo Governo. Com isso, 2 situações
foram criadas: aumento de 170% para 200% das 3
gratificações existentes na Polícia Civil. Claro, ele tem
o Fundo, tem o dinheiro, portanto pode aumentar. Na
mesma medida provisória, criou-se nova gratificação
para os bombeiros e políciais militares do Distrito Fe
deral. Foi uma gratificação modesta: 7,3% do soldo de
um coronel, que também tem um soldo modesto. Várias
propostas foram apresentadas, inclusive de minha au
toria e dos Deputados Alberto Fraga, Laura Carneiro,
Juíza Denise Frossard, Jair Bolsonaro e José Roberto
Arruda. Todas elas criavam despesas para a União.

Como sabemos que existe um dispositivo cons
titucional- ar1.63 - mesmo que da melhor forma pos
sível, sabendo do valor desses profissionais e que
precisamos melhorar cada vez mais a qualidade de
trabalho e vida deles, mesmo assim tivemos que cor
tar na própria carne.

Nessa medida provisória, essas emendas não
puderam ser recepcionadas, em razão de impedimento
constitucional, Deputado Aloysio Nunes Ferreira. Isso
me dói muito.

Na verdade, o Governo, que também tem a obriga
ção constitucional de cuidar das Polícias e dos Corpos
de Bombeiros Militares dos ex-Territórios Federais do
Amapá, de Roraima, de Rondônia e também do anti
go Distrito Federal, a Guanabara, criou esse impasse.
Essa gratificação só poderia ser dada para as Polícias
e para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

O Governo aponta o porquê. Esse aumento não
está no planejamento, não há dinheiro em caixa para o
pagamento. Aponta, em caráter privativo, para a situa
ção do País, e justifica o porquê de esses policiais dos
ex-Territórios não poderem receber esses benefícios.

Apresentamos emendas, negociamos muito com
o Governo. Isso é verdade. Tivemos várias reuniões
com o Líder Professor Luizinho, com vários outros
Parlamentares, assessorias do Ministro da Casa Civil,
e entendemos todos os argumentos levantados. Mas
deixamos bem claro que aquele serviço prestado aqui
no Distrito Federal é o mesmo serviço que os meus
amigos do ex-Distrito Federal, da Guanabara, já fizeram
em defesa da sociedade, pela qual muitos tombaram.
Não vejo diferença na dor das famílias que perderam
os seus entes no combate à criminal idade, seja aqui,
seja em qualquer rincão do País. Não vejo diferença.
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Faço este discurso muito en'lócionadó,pórql1.lê
estou cortando na própria carne.

Solicito aos Srs. Deputados, principalmente aos
da bancada dos ex-Territórios - Amapá, Rondônia,
Roraima, Distrito Federal-, que nos ajudem a acabar
de uma vez por todas com essa dicotomia, com esse
mal-estar que está sendo causado com a criação des
sa gratificação que o Governo insiste em não estender
para os ex-Territórios e para a Guanabara. Por isso,
infelizmente, rejeitamos todas as emendas apresen
tadas, Eu não poderia trair a minha consciênCia e o
meu povo, que, junto comigo, patrulhou as ruas do Es
tado do Amapá. Eu não poderia traí-los. Eles não me
conduziram a esta Casa simplesmente para atender
à vontade do Governo. Sou do Partido Liberal, sou da
base do Governo, mas espero, no mínimo, respeito
para com este Parlamentar e para com todos aqueles
que represento, mais ainda, respeito com aquel?s fa
mílias que estão aguardando a nossa decisão. E isso
que estamos querendo.

Peço aos meus pares sensibilidade para darmos
oportunidade de pelo menos fazer a remissão no proje
to de conversão que apresentamos para a lei que trata
da remuneração. Se o benefício vai ser estendido ou
não, vamos discutir no momento oportuno; se haverá
recurso necessário ou não, discutiremos no momento
oportuno. Mas não podemos deixar de citar a vontade
de todos nós, Parlamentares, de cada vez mais me
lhorar a segurança pública em nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que o projeto
de conversão é o que chega mai.s próximo daquilo que
desejamos para o País: segurança pública.

Fiz uma breve síntese de tudo o que consta no
relatório e passo agora adar o meu parecer.

Rejeitamos todas as emendas, mas o projeto de
conversão faz a remissão à lei. Nessa lei, mudamos ape
nas o art. 2º do Projeto de Conversão, mantendo a parte
que se refere à Polícia Civil. O art. 2º diz o seguinte:

"Art. 2º Os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.486,
de 4 julho de 2002, passam a vigorar com a
seguinte redação:

...................... ~ , o·, .

- Dar condição especial de função mili
tar, nopercentual de 7,3%, incidentes sobre
o soldo de coronel".

É gratificação de condição especial de função
militar.

Este é o nosso projeto.
Espero que os Srs. Deputados me ajudem a apro

var este projeto de conversão.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E
EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA

PROVISÕRIA Nº 172/2004

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 172, DE 2004

Dá nova redação ao caput do art. 7º
da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996,
que dispõe sobre o desmembramento e a
reorganização da Carrenra Policial Civil do
Distrito Federal, fixa remuneração de seus
cargos e institui, para os militares do Distri
to Federal- Polícia Militar e Corpo de Bom
beiros Militar, a Gratificação de Condição
Especial de Função Mmtar- GCEF.

Autor: Poder Executivo (Mensagem nº
105, de 10-3-2004)

Relator: Deputado Coronel Alves

I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, com fundamento no art. 62 da Constituição Fe
deral, submete à deliberação do Congresso Nacio
nal, nos termos da Mensagem nº 105/2004, a Medida
Provisória nº 172, deJO de março de 2004, que "Dá
nova redação a0 caput do art. 7º, datei nº 9.264, de
7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre o desmem
bramento e a reorganização da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal, fixa remuneração de seus cargos
e institui, para os militares do Distrito Federal- Polícia
Milítar e Corpo de Bombeiros Militar, a Gratificação de
Condição Especial de Função Militar - GCEF".

A proposição altera a redação do art. 7º, da Lei
nº 9.264/1996, de: "Art. 7º. A remuneração dos car
gos das Carreiras de que trata esta lei constitui-se de
vencimento básico, Gratificação de Atividade Policial
no percentual de cento e setenta por cento, Gratifi
cação de Compensação Orgânica no percentual de
cento e setenta por cento, Gratificação de Atividade
de Risco no percentual de cento e setenta por cento
e outras vantagens de caráter pessoal' definidas em
lei:', para: "Art. 7º,

A remuneração dos cargos das Carreiras de que
trata esta lei constitui-se de vencimento básico, Grati
ficação de Atividade Policial no percentual de duzen
tos por cento, Gratificação de Compensação Orgâni
ca no percentual de duzentos por cento, Gratificação
de Atividade de Risco no percentual de duzentos por
cento e outras vantagens de caráter pessoal defini
das em lei."

A proposição também institui gratificação para
policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, nos
seguintes termos: "Art. 2º. Fica instituída a Gratificação
de Condição Especial de Função Militar - GCEF, de-
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vida mensal e regularmente, em caráter privativo, aos
militares do Distrito Federal- Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar, no percentual de sete vírgLL três por
cento, incidentes sobre o soldo de Coronel. Parágra
fo único. A GCEF integra os proventos na inatividade
remunerada dos militares do Distrito Federal - Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros Militar".

Em sua Exposição de Motivos nº 31/2004/MP, o
Exmº Sr. Ministro do Planejamento, Orçamenio e Gestão
(MPOG) esclarece que a proposta de elevação de 170%
para 200% no valor das gratificações de atividade poli
ciai, de compensação orgânica e de atividade de risco,
devidas aos policiais civis do Distrito Federal por força da
Lei nº 9.264/1996, se justifica como forma de promover
a melhoria da remuneração dessa categoria.

Prossegue esclarecendo que a proposta também
cria uma gratificação adicional na estrutura remuneratória
privativa dos militares do Distrito Federal, no percentual
de 7,3% do valor do soldo de Coronel. Esclarece ainda
que as medidas propostas se justificam como forma
de inibir movimento grevista em andamento na Polícia
Civil do Distrito Federal, com paralisação prevista para
a primeira quinzena de março de 2004, bem como por
serem parte essencial de um conjunto de iniciativas
voltadas para a área de segurança pública negociadas
pelo Governador do Distrito Federal, cabendo à União
as providências devidas em função de sua responsabili
dade constitucional de organizar e manter as polícias e
o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Informa que o conseqüente impacto ce despesas
adicionais no ano de 2004 será de R$116,27 milhões
e, em 2005 e 2006, quando já estará anualizado, será
da ordem de R$137,45 milhões. Prevê que o acréscimo
decorrente da anualização será absorvido pela margem
líquida de expansão para despesas de caráter continu
ado daqueles exercícios, sendo o montante apurado
compatível com o aumento de receita resultante do
crescimento real previsto da economia. Conclui afir
mando que os recursos financeiros necessários para
esta finalidade estão consignados no orçamento do
Fundo Constitucional do Distrito Federal, criado pela
Lei nº 10.633, de 27de dezembro de 2002.

Aberto o prazo regimental, foram apreser, >,das nove
emendas à proposição, como se descreve a seguir.

Emenda nº 1, de autoria do Deputado Jair Bolso
naro, que estende a percepção da GCEF aos militares
ativos e inativos, bem como aos pensionistas, dos ex
Territórios Federais do Amapá, Rondônia e, Roraima, e
também aos militares inativos e pensionistas da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militardo antigo Distri
to Federal. Em sua justificativa, o autor alega analogia
com o estabelecido na Lei nº 10.486, de 4 de julho de
2002 (Lei de Remuneração dos Militares do Distrito

Federa), que já contempla a extensão de remuneração
pos beneficiários constantes de sua Emenda.

Emenda nº 2, de autoria do Deputado Alberto Fra
~a, qUE' inclui os pensionistas dos militares do Distrito
: 3deral como beneficiários da percepção da GCEF.
Em SUEl justificativa, o autor afirma que a extensão de
~'reitos constante de sua emenda apenas esclarece o
"1 Je já l3stá implícito no texto da Medida Provisória nº
~ 72120)4, acrescentando que um entendimento con
trário implicaria desrespeito ao princípio a paridade.

E 'nenda nº 3, de autoria do Deputado Arthur Vir
hllio, que corrige a redação da palavra "vírgula" no texto
,~,) art. 2º, da Medida Provisória nº 172/2004.

Emenda nº 4, de autoria deste relator, que reor
oaniza 3. redação da proposição como alteração da Lei
nº 10.436, de 4 de julho de 2002 (Lei de Remuneração
elos MiMares do Distrito Federa!), assim estendendo o
;'reito il percepção da GCEF aos militares dos ex-terri

tirios. Em sua justificativa, o autor alega o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e
a consolidação de leis, conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece

I )rma~; para a consolidação dos atos normativos que
menciona. Prossegue esclarecendo que sua Emenda,
ao estender a abrangência dos beneficiários da GCEF,
corrige a proposição dos vícios contra os princípios de
isonomia e razoabilidade, decorrentes das Emendas
Constitucionais nOS 18/98, 19/98 e 38/02.

Emenda nº 5, de autoria desse Relator, que esten
de a percepção da GCEF aos militares ativos e inativos
dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Ro
raima, 13 também aos militares inativos e pensionistas
da Polícia Militar e do Corpo se Bombeiros Militar do
antigo Distrito Federal. Em sua justificativa, os Auto
res ale!]am o disposto nas Emendas Constitucionais
nOS 18/!l8, 19/98 e 38/02, bem como analogia com o
estabelecido na Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002
(_ei de Remuneração dos Militares do Distrito Federal),
que já contempla a extensão de remuneração aos be
neficiários constantes de sua Emenda.

Emenda nº 6, de autoria da Deputada Denise
Frossar-d, que estende o direito à percepção da GCEF
também aos militares inativos do antigo Distrito Federal.
Em sua justificativa, a autora alega que a Lei nº 10.846,
de 4 do julho de 2002, e seu art. 65, reconheceu os
direitos dos militares que prestaram serviços na cidade
,;0 Rio de Janeiro, equiparando suas remunerações às
do atUE.! Distrito Federal.

Emenda nº 7, de autoria da Deputada Laura Car
neiro, que estende a percepção da GCEF aos policiais
() bombeiros militares remanescentes do antigo Distrito
Federal. Em sua justificativa a autora alega o direito
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adquirido decorrente do que dispõe o art. 65 da Lei nº
10.846, de 4 de julho de 2002.

Emenda nº 8, de autoria da Deputada Laura Car
neiro, com conteúdo similar ao da Emenda nº 7.

Emenda nº 9, de autoria do Deputado Alberto
Fraga, que estabelece 1º de janeiro de 2004 como data
de entrada em vigor da proposição. Em sua justifica
tiva, o autor afirma que as disposições constantes da
proposição são uma antiga reivindicação dos policiais
do Distrito Federal, e que as perdas determinadas por
muitos anos de arrocho salarial não foram recuperadas
com os percentuais concedidos, concluindo que a ante
cipação da data de vigência da norma contribuirá para
compensar as perdas já sofridas pelas categorias.

Sugestão, na forma de emenda, do Deputado José
Roberto Arruda, que estabelece "1 º de janeiro de 2004"
como data de entrada em vigor da proposição. Em sua
justificativa o autor alega que a retroação é medida de
justiça para com a categoria da segurança pública.

Sugestão, na forma de Emenda, do Deputado
José Roberto Arruda, que estabelece a vinculação
dos policiais civis do Distrito Federal à remuneração
dos policiais federais. Em sua justificativa o autor ale
ga que os policiais civis são do Quadro da União, as
sim devem ter tratamento isonômico na mesma lei de
remuneração.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Da Constitucionalidade

Em sua Exposição de Motivos ao Exmo Sr. Pre
sidente da República, o Exmo Sr. Ministro do Planeja
mento, Orçamento de Gestão (MPOG) esclarece que
a medida "se justifica por ser parte essencial para inibir
movimento grevista em andamento na Polícia Civil do
Distrito Federal, com paralisação prevista para a pri
meira quinzenade março de 2004, e também por fazer
parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a área
de segurança pública negociadas pelo Governador do
Distrito Federal com as entidades representativas dos
servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal".

A matéria não se enquadra em quaisquer dos
casos que impedem a edição de Medida Provisória,
previstos expressamente pelo § 1º do art. 62 da Cons
tituição Federal.

Entendemos, no entanto, que a Medida Provisória
nº 172/2004, na forma como foi originalmente redigi
da, afronta as Emendas Constitucionais nº 18/98, nº
19/98 e. nº 38/02, pois viola os princípios da isonomia
e da razoabilidade.

Viola o princípio da isonomia porque o trata
mento legal de todos os policiais militares mantidos
pela União deve reger-se pelos mesmos critérios, não
distinguindo ou discriminando uns dos outros. Neste
sentido, fica evidente que a redação dada pelo Poder
Executivo concede a GCEF exclusivamente aos milita
res do Distrito Federal ao passo que nega sua percep
ção pelos militares dos ex-Territórios e pelos militares
remanescentes do antigo Distrito Federal. Como criar
uma gratificação militar sem atribuí-Ia a todos os mili
tares na mesma condição?

Viola o princípio da razoabilidade porque dife
rencia a remuneração a integrantes de uma mesma
categoria. Afinal, o serviço que prestam não é o mes
mo, sejam em que locais forem? Não pertencem às
mesmas categorias? Não se submetem ao mesmo re
gime jurídico? Não exercem ou exerceram as mesmas
atívidades militares? Trata-se, portanto, de flagrante
discriminação contra os direitos devidos aos militares
dos ex-territórios e do antigo Distrito Federal.

Concluímos, portanto, quedevido a impossibilidade
de apresentar emendas que gerem aumento de des
pesas, por parte desse parlamentar, deixaremos esses
questionamentos para posterior aprovação da lei, es
perando que o governo fique sensibilizado e edite uma
nova medida provisória corrigindo essas distorções.

Da juridicidade

Ao propor o incremento dos percentuais referen
tes às gratificações devidas aos policiais civis do Dis
trito Federal, o Poder Executivo optou pela alteração
da Lei nº 9.264/1996, que dispõe sobre o desmem
bramento e a organização da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal.

Por outro lado, para criar a Gratificação de Con
dição Especial de Função Militar para policiais e bom
beiros militares do Distrito Federal, o Poder Executivo
optou pela elaboração de norma autônoma, evitando
a alternativa mais óbvia e mais coerente com a sua
intervenção na remuneração dos policiais civis, que
seria a de introduzir as alterações pretendidas no tex
to da Lei nº 10.846/2002 (Lei de Remuneração dos
Militares do Distrito Federal).

Nesse sentido a medida necessita de correção
quanto a juridicidade pois a alternativa adotada pelo
Poder Executivo se constitui numa violência contra o
espírito da Lei Complementar nº 96/97, que veda ex
pressamente o tratamento de um mesmo assunto por
mais de uma lei.

"Art. 7º .
IV - o mesmo assunto não poderá ser

disciplinado por mais de uma lei, exceto quan
do a subseqüente se destine a complementar
lei considerada básica, vinculando-se a esta
por remissão expressa:'
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Do exposto, evidencia-se que, se por um lado, o
Poder Executivo serviu-se adequadamente de autoriza
ção constitucional expressa para providenciar medidas
que são de sua responsabilidade e no sentido de atender
a uma situação de relevância e urgência, caracterizada
pela iminência de deflagração de movimento grevista,
com graves riscos para a segurança pública na sede da
Federação, por outro lado incorreu em incompreensível
descumprimento da legislação vigente.

Do exposto, concluímos que a iniciativa carece de
aperfeiçoamentos no sentido de que sejam corrigidos
os vícios de juridicidade de que padece.

Da Técnica Legislativa

No tocante à técnica legislativa, julgamos que a
Proposição atende aos requisitos, vez que se encontra
bem elaborada, nos termos das normas em vigor.

Da Adequação Financeira

No que se refere à adequação financeira e orça
mentária, e restringindo-nos à amplitude da base de
percepção dos benefícios constantes da redação ori
ginai da proposição, não vislumbramos motivos para
discordar do Exmo Sr. Ministro do Planejamento, Or
çamento e Gestão em sua afirmação de que o acrés
cimo decorrente da anualização com as despesas de
correntes da aplicação da medida será absorvido pela
margem líquida de expansão para despesas de caráter
continuado daqueles exercícios, sendo o montante apu"
rado compatível com o aumento de receita resultante
do crescimento real previsto da economia.

O impacto relativo do aumento concedido aos in
tegrantes da Polícia Civil (elevação de 170% para 200%
no percentual das três gratificações devidas) importa em
aproximadamente 15% da atual folha de pagamento. O
impacto da criação da GCEF, correspondente ao paga
mento de R$201,48 (7,3% do soldo de Coronel, hoje no
valor de R$2.760,OO) a cada um dos 28.545 integrantes
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, importa
em acréscimo de aproximadamente R$74.766.205,00
na folha anual de pagamentos das duas instituições,
valores que julgamos consistentes com os estimados
na Exposição de Motivos elaborada pelo MPOG.

Do Mérito

Quanto ao merito, também não vislumbramos
objeções à iniciativa do Poder Executivo no sentido de
apresentar solução viável para uma situação de risco,
diretamente relacionada com a segurança pública da
Capital Federal, com todos os possíveis reflexos pre
judiciais que poderão decorrer para a estrutura insti
tucional da União aí sediada.

Os aumentos de remuneração propostos são
pretensões reivindicadas há bastante tempo pelas

------ --,-- -~-~----~--

instituições policiais e pelos bombeiros militares do
Distrito Federal.

Das Emendas

Ressaltamos o empenho das Entidades repre
sentativas de Classe dos Policiais e Militares, dentre
elas a Associação dos Policiais Militares do Ex-Territó
rio Federal do Amapá (ASPOMETERFA), do Sindicato
dos Policiais Civis do Distrito Federal- SINPOLDF e da
Federação Interestadual de Policia - SEIPOL, e des
tacamos o brilhantismo e a dedicação dos nobres Par
lamentares que apresentaram as Emendas em defesa
dos demais seguimentos da segurança pública, que no
seu mérito concordamos plenamente, mas que devido a
impedimento Constitucional não podemos aprovar; uma
vez que aprovadas estariam aumentando despesas em
projeto de iniciativa do Poder Executivo, tendo vedação
expressa no art. 63, da Constituição Federal.

Conclusão

Entendemos que esta proposta é justa é neces
sária para com a categoria dos policiais e militares do
Distrito Federal, mas que é insuficiente pois muitas outras
pendências restaram, mas que em audiência na Casa
Civil, com o Subchefe de Coordenação da Ação Gover
namental Dr. Luiz Alberto dos Santos; e no Ministério do
Planejamento, com o Ministro Guido Mantega, com o
Secretário de Orçamento Federal - Dr. João Bernardo
de Azevedo' Bringel e com o Secretário de Recursos
Humanos - Dr. Sérgio Arbulu Mendonça, obtivemos o
compromisso dessas autoridades no sentido de, ainda
este ano, criar um Grupo de Trabalho para análise de
toda a legislação pertinente aos Ex-Territórios, para que
a justiça seja feita a todo o seguimento da segurança
pública, dentre essas medidas destacamos:

a) a extensão da Gratificação de Condi
ção Especial de Função Militar - GCEF aos
Policiais e Bombeiros Militares dos Ex-Terri
tórios Federais do Amapá, de Roraima e de
Rondônia, e do antigo Distrito Federal;

b) inclusão dessas Categorias no Plano
de Reajuste Salarial do Governo Federal.

Manifestamo-nos, em conseqüência, pela admis
sibilidade, pela constitucionalidade, pela juridicidade,
pela boa técnica legislativa e pela adequação financeira
e orçamentária da Medida Provisória nº 172, de 2004, e
pela inconstitucionalidade das Emendas apresentadas.
Assim, votamos pela aprovação da proposição em tela,
na forma do Projeto de Lei de Conversão, anexo, em
cuja elaboração foi considerada a juridicidade.

Sala das Sessões, de de 2004. - Deputado
Coronel Alves, Relator.
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE

A MEDIDA PROVISORIA Nº 172/2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº ,DE 2004

Dá nova redação ao caput do art. 7º,
da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996,
que dispõe sobre o desmembramento e a
reorganização da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal, fixa remuneração de seus
cargos e instituí, para os militares do Distri
to Federal- Policia Militar e Corpo de Bom
beiros Militar, a Gratificação de Condição
Especial de Função Militar - GCEF.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art.7º da Lei nº 9.264, de7 de feve

reiro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º A remuneração dos cargos das
Carreiras de que trata esta Lei constitui-se de
vencimento básico, Gratificação de Atividade
Policial no percentual de duzentos por cento,
Gratificação de Compensação Orgânica, no
percentual de duzentos por cento, Gratifica
ção de Atividade de Risco, no percentual de
duzentos por cento, e outras vantagens de
caráter pessoal definidas em lei:'

Art. 2º Os arts. 1º e 20, da Lei nº 10.486, de4de julho
de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º A remuneração dos militares do
Distrito Federal - Policia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar, compõe-se de: ( );

111- .
d) de Condição Especial de Função Mili

tar, no percentualde sete vírgula três por cento,
incidentes sobre o soldo de Coronel."

Art. 3º O art. 20, da Lei nº 10.486, de 4 de julho
de 2002, passa a vigorar com o acréscimo do seguin
te inciso VII:

"Art. 20. Os proventos na inatividade re
munerada constituídos das seguintes parce
las: (...);

VII - Grátificação de Condição Especial
de Função Militar:'

Art. 4º Os recursos necessários à implementação
desta Lei serão os decorrentes do Orçamento Geral da
União e do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, de de 2004. - Deputado
Coronel Alves, Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.071/2003

(Da Srª Deputada lriny Lopes)

Requeiro, no uso de minhas prerrogati
vas Legais, especialmente o contido no art.
50, § 2º da CF/88 e art. 116 do RI da Câmara
dos Deputados, informações sobre as con
dições e destinações dos empréstimos con
traídos pela empresas: Braspérola Indústria
e Comércio S/A - CNPJ lI1Iº 11.703.519/0001
52; Textil Brasilinho S/A; IndústriasTêxteis
Barbero - CNPJ/MF nº 71.444.661/0001-25;
Braspérola Comercial Importadora e Expor
tadoraUda.;Braspérola Nordeste; Brastex
Comercial Importadora EExportadora Ltda.
- CNPJ nQ 331777340001-08 junto ao BNDES
no período de 1993 a 2001.

Justificação

O presente pedido de informações fundamenta
se no fato de que os tais empréstimos teriam a fina
lidade de modernizar e implementar o parque fabril
das indústrias acima mencionadas, que no período
de 1993 a 2001 eram coligadas, a fim de que aumen
tasse sua competitividade no mercado e a geração de
novos empregos.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2003. - Depu
tada Iriny Lopes PT/ES.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente..

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
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de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas."

o art. 116 da citada norma regimental estabe
lece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câm9xa, obser
vadas as seguintes regras:

I - apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa ern trâmite
entende-se a que seja objeto de pr,)posta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na-

donal, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60:'

O Autor do Requerimento de Informação em
tola, justifica sua solicitação baseando-se no que dis
',)e os arts. 50, § 2º da Constituição Federal e 116 do
8egimonto Interno da Câmara dos Deputados, mas
" conlraria ao fazer tal solicitação diretamente a um

\!;rgão da Administração Indireta do Poder Executivo,
po invés de solicitá-Ia ao Ministro da pasta a que está
) lbordinado o referido órgão. Sugerimos ao Autor que
rAfaça :3eu pedido, lembrando que o BNDES está su
bordin6.do ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria
3 Comércio Exterior.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1.071/2003
não en::;ontra amparo regimental para o seu encami
nhame'1to peja Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto no inciso 11, do art. 116 do
. ,egimnnto Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
requerimento de informação, nos termos do art. 116,
IV, do Flegimento Interno.

Pdmeira Vice-Presidência, de de 2004. - Depu
hdo Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente,
t""lelator.

PARECER DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.071, de 2003, de autoria da Deputada
Iriny Lcpes, que "solicita informações sobre as condi
ções e destinações dos empréstimos contraídos pelas
empreEas: Braspérola Indústria e Comércio S/A, Têxtil
Brasilinho S/A; Indústrias Têxteis Barbero; Braspérola
Comerc:iallmportadora e Exportadora Ltda.; Braspéro
la Nordeste; Brastex Comercial Importadora e Expor
fedora Ltda.- junto ao BNDES no período de 1993 a
;'001", nos termos do parecer do Relator, Deputado
Inocêncio Oliveira.

E:;tiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segunclo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretéirio; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
r'rimeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado Jelão Paulo Cunha, Presidente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.078, DE 2003

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Procurador Geral
da República, no âmbito do Ministério PÚ
blico Federal, informações sobre providên~

cias encaminhadas em relação ao "Caso
Roosmalen"•

Senhor Presidente,
Com fundamento nos arts. 50, § 2º da Constitui

ção Federal e 115, inciso I do Regimento Interno, so
licito a V. Exa. seja encaminhado ao Senhor Ministro
da Justiça, no âmbito do Ministério Público, pedido de
informações sobre as providências encaminhadas em
relação ao "Caso Roosmalen".

Em 30 de janeiro do corrente ano, a Presidência da
Câmara dos Deputados aprovou e encaminhou Relatório
Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a "investigar o tráfico ilegal de animais e plantas silves
tres da fauna e flora brasileiras" , ao Ministério Público
Federal, no qual constam várias irregularidades, entre
as quais encontra·se o "Caso Roosmalen".

O Sr. Marcus Gerardus Maria van Roosmalen,
pesquisador de renome internacional, servidor do Insti
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), ficou
conhecido por seu envolvimento em biopirataria e seu
trabalho com primatas e pajés na Amazônia.

Fund<;>u a Associação Amazônica para Preser
vação de Areas de Alta Biodiversidade (AAP), com
objetivo de criar .e manter reservas particulares de
patrimônio natural. Respondeu por Processo Adminis
trativo Disciplinar no Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (INPA), de onde foi demitido por meio da
Portaria nº 148, de 7 de abril de 2003, do Ministério
de Ciência e Tecnologia. Sua demissão deveu-se às
seguintes irregularidades:

- Serviu-se de sua condição servidor
público do INPA e dos financiamentos extra
orçamentários que recebia de ONGs, sem
conhecimento do INPA, para dedicar-se à bio
pirataria;

- Possuía um site na internet onde foram
encontradas, por meio de investigações do Ins
tituto, seqüências de DNA mitocondrial, anali
sadas por seu filho, Thomas van Roosmalen,
pesquisador bolsista da Columbia University
(Virgínia - EUA). Essa informação aponta para
indícios de remessa de material do patrimônio
genético de pai para filho; e

-Irregularidades em relação á sua con
duta profissional no Instituto.

Além disso, há um documento interno da Fun
dação Nacional do índio (Funai), que revela mais uma
denúncia de prática de biopirataria envolvendo o ex-pes-

quisadordo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazô
nia (INPA). Sem autorização da Fundação, a organiza
ção não-governamental (ONG) Amazon Conservention
Team, dirigida pelo cientista, teria se apropriado, em
1998, de recursos genéticos e conhecimentos tradicio
nais na Aldeia Kamaiurádo Parque Nacional do Xingú,
a fim de publicar o "Manual de Plantas Medicinais e
Curas usadas pelo pajé Tacumã Kamayurá", editado
pela ONG. Com isso retratando um exemplar clássico
de biopirataria em terra indígena.

O documento de dez páginas revela que o manual
é produto de pesquisa realizada sem autorização da
Funai. Trata-se de um levantamento detalhado de 93
espécimes vegetais existentes na região e da forma
como essas plantas são usadas pelos índios para di
versos fins, em sua maioria medicinal. A ONG obteve
o material coletando os conhecimentos tradicionais
principalmente do Pajé Tacumã Kamayurá.

Segundo informações da Coordenadora de Ativida
de Produtiva do Departamento de Patrimônio Indígena e
Meio Ambiente (CAP/DEDC) da Funai, em Brasnia, Re
gina Célia Fonseca Silva, "para que chegasse em 1998
ao produto final, que éo manual, parece óbvio deduzir
que em anospassadosa ONG esteve em terra indígena
sem qualquer acompànhamento por parte da Funai, por
tanto, não é possível afirmar se a mesma coletou essas
plantas e muito menos que destino deu a elas".

De acordo com o exposto, quais as providências
que o Ministério Público encaminhou ou está encami
nhando diante de tão graves denúncias?

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o senhor
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, §2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O art. 50 da Constituição Federal estabelece:

"Art. 50. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, ou qualquer de suas comis
sões, poderão convocar Ministro de Estado
ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República para



20710 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2004

prestarem, pessoalmente, informações sobre
assunto previamente determinado, importan
do em crime de responsabilidade a ausência
sem justificação adequada.

"§ 1º Os Ministros de Estado poderão
comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos
Deputados ou a qualquer de suas comissões,
por sua iniciativa e mediante entendimentos
com a Mesa respectiva, para expor assunto
de relevância de seu Ministério:'

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas."

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado

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

de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2ºConstituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60."

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1.078/2003
não encontra amparo constitucional nem regimental
para o seu encaminhamento pela Mesa da Câmara
dos Deputados, vez que contraria o disposto no § 2º
do art. 50 combinado com o caput do mesmo artigo,
extrapolando a alçada de fiscalização do Congresso

Nacional, cujo poder fiscalizatório limita-se ao Poder
Executivo e aos órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República, rompendo portanto com os
ditames do art. 3º da nossa Carta Magna desrespei
tando a independência e harmonia dos Poderes. Por
estas razões, encaminho à douta Mesa, com parecer
pela recusa do requerimento de informação, nos ter
mos do art. 116, IV, do Regimento Interno.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2004. - Depu
tado Inocêncio Oliveira - Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

PARECER DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.078, de 2003, de autoria da Deputada
Vanessa Grazziotin, que "solicita ao Senhor Procurador
Geral da República, no âmbito do Ministério Público
Federal, informações sobre providências encaminha
das em relação ao "Caso Roosmalen", nos termos do
parecer do Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, Pri

meiroVice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino, Segundo
Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro Secretário;
Severino Cavalcanti, Segundo Secretário; Ciro Nogueira,
Quarto Secretário; Gonzaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.087, DE 2003
(Do Sr. Luiz Couto)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da$ Corm,micações - MiroTeixeira, extensi
vo ao Ministro Waldir Pires - CGU - Contro
ladoria Geral da União e a ANATEL - Agên
cia Nacional deTelecomunicações, sobre os
procedimentos adotados para solucionar,
bem como aplicar penalidades referentes
ao descumprimento das metas de Univer
saHzaçãoe de qualidade dos serviços de
telefonia pela ANATEl e as OperadorasTe
lemar, Brasil Telecom e Telefônica.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa. nos termos do artigo SO da

Constituição Federal e na forma dos artigos 11S, Inciso
! e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa
ções aos Srs. Ministros das Comunicações, da CGU
- Controladoria Geral da União e da ANATEL - Agência
Nacional de Telecomunicações, no sentido de esclare
cer esta Casa, quanto às providências tomadas para
que se solucione e aplique-se penalidades referentes
ao descumprimento das metas de universalização e de
qualidade dos serviços de telefoniapela ANATEL e as
Operadoras Telemar, Brasil Telecom e Telefônica.

JUstificação

A auditoria realizada pela CGU - Controladoria
Geral da União, realizada em 100 (cem) municípios de
diversos Estados brasileiros, constatou falhas graves que
resultam no descumprimento na divulgação das metas
de qualidade e de universalização dos serviços de te
lefonia pela ANATEL e as Operadoras Telemar, Brasil
Telecom e Telefônica. Dos 100 municípios fiscalizados,
92 apontaram falhas no cumprimento dessas metas.

Os descumprimentos vão desde a distribuição
irracional de orelhões nas cidades, com excesso em
algumas áreas e escasseZ em outras, não observando
as prioridades que são: em Escolas, Postos de Saúde,
etc., a falta de acesso gratuito aos serviços de emer
gência, até ao total desconhecimento das populações
a respeito da divulgação das metas por parte da ANA
;fEL, ou que esta divulgação é insuficiente para aten
Ç:limento da população. Nesse sentido, a ANATEL está
~1escumprindo sua própria Resolução 28012001.
. No entanto, necessário se faz esclarecimentos e

explicações por parte da ANATEL e do Poder Executivo
através do Ministério das Comunicações, informando
se haverá alguma ingerência mais rígida, pelo menos
na fiscalização dos prazós e das metas. Portanto, me
tas deixaram de ser cumpridas, que penalidades vão
ser aplicadas?

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2003. - Depu
tado Luiz Couto, PT/PB.

r.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. SO, § 22 , da Constituição Federal e nos
arts. 11S e 116 do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. SO da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
nó caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas:'

O art. 116 da citada norma regimental estabe
lece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não"atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Naciona~, de suas Casas ou
Comissões;
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c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo ,\. recurso
mencionado no parágrafo único dó art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60."

O Autor do Requerimento de Informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe os
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, mas os contraria ao fazer tal solicitação
a dois Ministros num único Requerimento, quando o
correto seria a formalização de dois pedidos distintos,
enfatizando que as informações seriam no âmbito da
ANATEL.

Sugerimos ao Autor que refaça seu pedido, lem
brando que a pasta do Controlador-Geral da União,
teve sua nomenclatura alterada para Secretaria-Geral
da Presidência da República do Controle e da Trans
parência.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1.087/2003
não encontra amparo regimental para o seu encami
nhamento pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto no inciso 11, do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
requerimento de informação, nos termos do art. 116,
IV, do Regimento Interno.

Primeira Vice-Presidência, de de 2004. - Depu
tado Inocêncio Oliveira - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

PARECER DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião de 29 C" abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.087, de 2003, de autoria do Deputado
Luiz Couto, que "solicita ao Sr. Ministro das Comuni-

L-dçÕeS, extensivo à Controladoria-Geral da União e a
J,NATEL. sobre os procedimentos adotados para so
I,Jcionar, bem como aplicar penalidades referentes ao
descumprimento das metas de universalização e de
4Jalidade dos serviços de telefonia pela ANATEL e

EC; Operadoras Telemar, Brasil Telecom e Telefônica",
nos termos do parecer do Relator. Deputado Inocên
cio Olilieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Ofivei

1st, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
: 9gunclo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretúrio; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
r:iro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
: :imeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado JClão Paulo Cunha, Presidente.

f~EQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.151, DE 2003

(Do Sr. Max Rosenmann)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República sobre o montante dos gastos
realizados pelo Governo Federal com a Edi
ção Especial 3 - CUT 20 Anos.

S'9nhor Presidente,
Requeiro a V.Exª., com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do
PegimE:nto Interno, que, ouvida a Mesa, seja solicitado
1) Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República que informe o exato montante dos gas
tJS tot".is em que incorreu o Governo Federal com a
Edição Especial 3 - CUT 20 Anos, discriminando os
valores correspondentes aos patrocínios da Petrobrás,
do Ban:;o do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da
Empre8a Brasileira de Correios e Telégrafos.

Justificação

A fiscalização dos atos de gestão governamen
tais constitui uma das missões constitucionais mais
E.:levadas desta Casa Congressual. No caso em pauta,
tendo em vista as repetidas denúncias que nos têm
chegado ao conhecimento, de aplicação irregular de
Ir.,lcursos públicos, faz-se necessário que, conforme
( ra solicitado, o Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil
apresente, com a máxima brevidade, informações de
talhadas sobre o patrocínio da referida Edição Espe
cial comemorativa da Central Sindical, que teria sido
assumido pelo Governo Federal, por intermédio das
empre~,as estatais citadas.

S 3.la das Sessões, 25 de novembro de 2003.
-'. Deputado Max Rosenmann.
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MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão en
caminhar pedidos escritos de informação
a Ministros de Estado ou a qualquer das
pessoas referidas no caput deste artigo,
importando em crime de responsabilidade
a recusa, ou o não atendimento, no prazo
de trinta dias, bem como a prestação de
informações falsas."

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1-apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à

apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a "faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60."

O Autor do Requerimento de Informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
art. 50, § 2º da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
mas os contraria ao fazer tal so~icitação ao Ministro
Chefe da casa Civil, quando o correto seria fazê-los,
individualmente, aos Ministros titulares das pastas dire
tamente responsáveis pela Petrobras Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1.151/2003
não encontra amparo regimental para o seu encami
nhamento pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto no inciso \l, do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
requerimento de informação, nos termos do art. 116,
IV, do Regimento Interno.

Primeira Vice-Presidência, de de 2004. - Depu
tado Inocêncio Oliveira - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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PARECER DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de 2004,
Indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de Informa
ção nº 1.151 , de 2003, de autoria do Deputado Max Ro
senmann, que "solicita informações ao Senhor Ministro
Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre
o montante dos gastos realizados pelo Governo Federal
com a Edição Especial 3 - CUT 20 Anos", nos termos do
parecer do Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, Pri

meiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino, Segundo
Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro Secretário;
Severino Cavalcanti, Segundo Secretário; Ciro Nogueira,
Quarto Secretário; Gonzaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.158 DE 2003

(Do Sr. Lobbe Neto)

Solicita informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre
Fundo de Saúde do Exército - FUSEx.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno re
queiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as informa
ções a seguir listadas, sem prejuízo de outras julgadas
pertinentes, ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre o Fundo de Saúde do Exército - FUSEx

1) O Fundo de Saúde do Exército - FU
SEx, foi criado pela Portaria Ministerial nº
3.055, de 7 de dezembro de 1978, de acordo
com o Decreto nº 73.787, de 11 de março de
1974, alterado pelo Decreto 79.440 , de 29 de
março de 1997. Assim:

a) O Fundo foi instituído destinado a
constituir parte dos recursos financeiros para
o funcionamento do Sistema de Assistência
Médico-Hospitalar aos Militares do Exército e
seus dependentes;

b) O Fundo desconta contribuição mensal
dos soldos em até 3,5%; Pergunta-se:

I) Quanto o FUSEx arrecada mensal
mente?

11) Qual é o valor total que até hoje foi
contingenciado pelo Governo?

111) Como o Governo passou a adminis
trar os recursos do Fundo?

IV) Por que o repasse vem diminuindo
para as FFAA?

V) O recurso é descontado de cada militar
e este está pagando para ter direito à assistên-

cia de Saúde para si e para seus dependen
tes. O Governo tem aplicado os recursos em
saúde em prol dos militares? Como?

Justificação

Os recursos para o Fundo de Saúde do Exército
- FUSEx não dependem de orçamento ou de verba
do Governo Federal. É recurso dos militares, descon
tado dos míseros soldos, que estão há vários anos
sem reajuste. O Governo Federal não tem o direito de
contingenciar parte do que é descontado para reforçar
o superávit primário e justificar assim o pagamento de
juros da divida interna e externa.

A situação financeira dos Hospitais Militares é
gravíssima. Com a falta de recursos, os militares estão
se afastando, porque as unidades hospitalares não têm
condições de atender os casos mais graves. Ressalte
se que os servidores de saúde dos hospitais militares
têm feito o impossível para minorar esta situação ca
ótica em que se encontram os hospitais.

De todo militar é descontado compulsoriamente
para um Fundo de Saúde Militar. A Lei de Remuneração
dos militares foi mudada e esse desconto quase duplicou
de valor. Ao invés do serviço de saúde melhorar, está
ele sendo desmantelado. Nunca esteve tão ruim!.

O Governo Federal passou a administrar o dinhei
ro desses Fundos e cada vez mais vem diminuindo o
repasse para as FFAA. O desconto é feito de cada mi
litar e este está pagando para ter direito à assistência
de Saúde e para seus dependentes.

Médicos do Hospital Central do Exército (HCE), cen
tro de excelência na área de saúde militar, pediram em
prestado material de assepsia para seguir o cronograma
de operações e batizaram de "Janeiro Negro" o primeiro
mês em que ficaram sem os colegas cooperativados.
Segundo eles, o fim do contrato, deixará o hospital com
carência de pessoal para dar conta dos atendimentos.
Somente na Emergência, são 250 pacientes por dia.

A falta de remédios e problemas na manutenção
de aparelhos obrigam hospitais das Forças Armadas a
adiar atendimento. Os hospitais militares precisam de
socorro. Profissionais de saúde que se orgulham do tra
balho nos quartéis estão sendo castigados pelo aperto
no orçamento das Forças Armadas imposto pela União
nos últimos três meses. Faltam medicamentos de uso
interno e material de assepsia, é precária a manuten
ção dos aparelhos para exames, e o desabastecimento
das farmácias dos hospitais se tornou um drama. O
resultado é a interrupção de tratamentos e o adiamento
das consultas. A situação ainda pode piorar.

Segue anexa cópia de E-mail com os questio
namentos.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2003. 
Deputado Lobbe Neto.
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Cepo lobbe Neto
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De: Ney Fassaber [neyfassh@acessa.com]

Enviado quinta-feira, 13 de novembro de 200314:49
em:

Cc: wiltian; sergio antonio fassheber chelles; rocio; redacao@oestado.com.br: PRESIDENTE CLUBE
MILITAR; PAULO ZORZO: Paulo ROdrigues Filho; oliveiros; O GLOBO; may; ,
tobbe@terra.com.br; Lauro F. Abranches; jaguilera; itaboray; HELIO COSTA; GRUPO
GUARARAPES (GTMELO); glaucofassheber@uol.com.br; Giovane Rocha; Galileu; G
Jnconfidencia; t1aviof@ar.microlink.com.br; Flavio Sotto Maior; Elizabeth Hampe Bocchese;
DIARIO REGIONAL; dgferraz@terra.com.br; Dep. Lobbe Neto;. Cepo Jair Bol50naro; Oep.
Custódio Mattos; c1audiorubens@nelpoint.com.br; claudia villela de andrade; Seção de
Atendimento a PopulaçâoJSecom; CFFassheber@celesc.com.br; cartas@istoe.com.br;
brasilurgente@band.com.br: Dep. Bonifácio de Andrada; BATISTA (GUARARAPES);
alves@rudah.com.br; airton; A M I R J F

Assunto: Fw: ;Saúde Militar à mrngua

REPASSO.NF

----- Original Message -
From: CABU
To: "Undisclosed-Recipient:;"@barceJpn~.~rrª.~JJLl;)r

Sent: Thursday, November 13,20031:34 PM
Subject: :Saúde Militar à mingua

Os Clubes Militares não se pronunciam. Não temos sindicato para lutar por nós. Quando
as justas reclamações se avolumam, notas são expedidas dizendo que as autoridades
estão atentas para o problema e tentando sensibilizar a Equipe Econômica do governo.Só
que esta equipe nunca se senbiliza e tudo continua como antes. .
Todos sabem que o dinheiro para o Fundo de Saúde do Exército não depende de
orçamento ou de verba do Governo Federal. É dinheiro nosso, descontado dos nossos
míseros salários que aliás estão há vários anos sem reajuste. Portanto, a União não tem o
direito de contingenciar parte do que descontamos para ajudar a pagar os juros. da sua
dívida. Este procedimento é iliegal.
Não sabemos, ao certo. quanto o nosso Fundo arrecada por mês. Este é um segredo
muito bem guardado. Dizem que o nosso Fundo arrecada 27 milhões de reais e. destes, o
governo nos toma 20 milhões para ajudar a cumprir suas metas com o FMI.
O nosso Hospital Geral de Braília, necessita de R$ 2.500.000,00 para chegar até o mês
de março e pagar o que deve de atrasados aos médicos e hospitais conveniados.
Receberá s6 R$ 400.000,00. Em consequência , todos os encaminhamentos aos médicos
e hospitais conveniados serão suspensos. Só encaminharão as emergências. Com esta
medida as filas no nosso HGe 8 que já são longas aumentarão consideralvelmente.
Voltaremos ao que havia até a pouco tempo: pessoas chegando à uma hora da
madrugada para tentar marcar urna consulta.
O HFA deixou de ser o hospital que nos atendia com eficiência. Eu mesmo, tendo que me
submeter a uma cirurgia, fui aconselhado por médicos do HFA a procurar outro hospital.
Com a falta de recursos o nosso pessoal está se afastando do HFA e procumndo o HGeB,
que não tem condiçõesde atender os casos mais graves, porque não tem UTI. Estamos
fazendo o jogo do governo que lá está construindo o INCOR. Em breve I ele deixará de ser
HFA e nem nos daremos conta disso.
É importante ressaltar que os nossos companheiros do. Serviço de Saúde tem feito o

.. impossível para minorar esta situação caótica em que nos encontramos. Mas etes não
, podem fazer milagres.

Companheiros militares, chegou a hora de nos unirmos para lutar pelos nossos direitos.
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Estamos pensando reunir um grupo de companl14iros para ingressar com uma ação na
Justiça, afim de que seja inic"rrompido o repasse": o no~;so dinheiro para o Fundo do
Exército e que o dinheiro arrecadado pelo FUSE" pasBe a ser empregado, integralmente.
em beneficio da nossa saúde.
Também ,tentaremos através da Justiça, ser informados:

1-Quanto o FUSEx arrecada mensalmente e quanto é contingenciado pelo governo.
2-Qual é a importância total que até hoje foi ccntingHncíada pelo governo.

Carlos Alberto Brilhante Ustra-Coronel Reformadc.'

----- Original Message ----
From: Ronaldo Santoro
To: "Undisclosed-Recipjent:;"@jurua.terra.coJ71.br
Sent: Wednesday, November 12, 200310:20 PM
Subject: Alerta de spam:Saúde Militar à míngua

REPASSANDO
~---- Original Message ----
From: Lucio Balloussier
To: Undisclosed-Recipient
Sent: Monday, November 10, 2003 10:46 pr.1
Subject: Saúde Militar à míngua

----- Original Message ----
From: Lucio Balloussier
To: MinJ)efes~ ; Pres.idêncja_gaFi~Q, ; Vtce:-·~ r~~r,ep

Cc: SReM ; ÇluºeA.E:m:~l}t!yt!C~ ; ÇJ!JbeNª-'lª' ; Çlu:o~M.ilitar ; Cam. DeQ~_..-_Ouvi(t ;
Senado Fed~ral

Sent: Monday, November 10, 2003 10:40 PM
Subject: Saúde militar à míngua

Todo militar é descontado compulsoriamente IJara um Fundo de Saúde
militar.
Durante o governo FHC foi mudada a Lei de Romuneração dos militares e
esse desconto quase duplicou de valor.
Ao invés do serviço de saúde melhorar, e~itá ele sendo desmantelado.
Nunca esteve tão ruim!

Consta que o Governo Federal passou a administrar o dinheiro desses
Fundos e cada vez mais vem diminuindo O repasse para as FFAA.
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o interessante é que o dinheiro édescóntado de cada militar e este está
pagando para ter direito à assistência de Saúde para s.i. e para seus
dependentes.
O Governo não tem o direito de meter a mão nesse dinheiro!

Se a situação for permanecer dessa maneira. é preferivel acabar com
esses Fundos e. com a verba liberada, contratar uma Unimed dessas.
Os hospitais poderiam ser transformados em ambulatórios.

Já está na hora dos Clubes militares assumirem a sua função de defender
a classe militar e tomarem as providências judiciais para a devolução do
dinheiro desviado desses Fundos Militares.

Lucia Balloussier
CalPitão..de·Màr-e-Guerra RRM

.._ ... Original Message ---
To: FAB ! ; fal~c~nQ_$(:_Q@del.!ia.9QY~b.r jEJCERC1TO-5 j MARINI:IAJ
Cc: CLUBE_ DAAER,ONAUTIÇA ; CI.-UB~_M1L'IAR ; CJ"UBE NAYAJ..
Sent: Monday, November 10, 2003 10:43 AM
Subject: Saúde militar à míngua

Saúdt:! ~_IJ_t@~r~~_ mín-9~~
Falta de remédios e problemas na manutenção de aparelhos obrigam hospitais das Forças
Armadas a adiar atendimento.
Os hospitais militares precisam de socorro. Profissionais de saúde que se orgulham do trabalho nos
quartéis estão sendo castigados pelo aperto no orçamento das Forças Armadas imposto pela União
nos últimos três meses. Faltam medicamentos de uso interno e material de assepsia, é precária a
manutenção dos aparelhos para exames. e o desabastecimento das fannácias dos hospitais se tomou
um drama. O resultado é a interrupção de tratamentos e o adiamento das consultas. A situação ainda
pode piorar.

Médicos do Hospital Central do Exército (HCE), centro de excelência na área de saúde militar.
pediram emprestado material de assepsia para seguir o cronograma de
operações e batizaram de "Janeiro negro" o primeiro mês em que ficamo
sem os colegas cooperativados. Segundo eles. o fim do contrato, mês que vem, deixará o
hospital com carência de pessoal para dar conta dos atendimentos. Só na Emergência. são 250
pacientes por dia.

A crise da saúde não é exclusividade das três forças. Hospitais estaduais agonizam. Mas os militares
esperavam outro tratamento, devido ao desconto mensal no contracheque de até 3.5%. especialmente
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para garantir assistência médica. e da contrapartida de 20% do custo do atendimento médico
hospitalar. Os esforços. no entanto. não têm sido suficientes para compensar a falta de verbas da
União.

Verba da saúde paga dívida com o FMI

Segundo o DIA revelou mês passado. pelo menos metade do dinheiro do fundo de saúde dos
militares fica retida no Tesouro Nacional para ajudar no pagamento de dívidas. pelo acordo com o
Fundo Monetário Internacional. "A União não pode ficar com dinheiro da saúde
dos militares para pagar juros", critica o deputado federal e capitão da
reserva ,.Jair BoJsonar-o (PTB-R-J).

As reclamações sobre o atendimento. contadas por pacientes ou seus parentes. atingem desde o
fornecimento de material de higiene até a falta de aparelhagem especializada para exames. mas não
recaem sobre os militares que prestam serviços. Marlene Pereira, 51 anos, esteve no
HCE para acompanhar a filha grávida no pré-natal. Reclama que a
farmácia do hospital, que deveria fornecer medicamentos a baixe custo,
não funciona. "Como dar prosseguimento a um tratamento sem
remédios?", Jamenta.

A marcação de exames também é atingida pela crise. _Um funcionário administrativo
do HCE revela que os pedidos para raio X só poderão ser
atendidos em fevereiro, e exames de mamografia ou tomografia,
em março.

EraFH

Embora o treinamento dos militares seja justamente para lidar com as adversidades. a baixa estima
voltou a tomar conta dos quartéis nos últimos meses. O trauma deixado pela Era Fernando Henrique
ainda perturba. O orgulho militar foi atingido pela falta de repasse de verbas no segundo mandato
de FH. A cota de sacrifícios resultou na dispensa antecipada de mais de 40 mil recrutas do Exército,
ano passado. Os que ficaram nos quartéis trabalhavam pelos outros, cwnprindo as suas tarefas e as
dos que foram dispensados, às vezes dobrando ajomada de trabalho. Conforme série de reportagens
do DIA. ao longo de 2001 e 2002. o Exército brasileiro padeceu.

Quem pode recorre à rede particular

o Ministério da Defesa está empenhado em conseguir recursos suplementares para resolver os
problemas das Forças Armadas càusados pela falta de dinheiro. Enquanto não há injeção de
verba. militares que podem recorrer ao atendimento médico particular se afastam dos
hospitais que utilizavam em outros tempos. O reservista do Exército ....osé Pires, 66
anos, se convenceu de que, dependendo do problema, e mais garantido
apelar para o serviço privado. "Em casos especiais, não é possível
esperar meses pela consulta. O jeito é pagar por fora para cuidar da
saúde", admite.

A diretora politi~a do Sindicato dos Servidores Civis das Forças Armadas (Sinla)" Marina

- ----- ----~



Maio de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 20719

Costa 8ernardes. já foi testemunha de inúmeras situações em que O pessoal do Exército foi
prejudicado. "Pacientes ~om diabetes que precisavam de uma orientação médica urgente
tiveram que voltar para casa sem atendimento", lamenta.

Nos hospitais da Aeronáutica e da Marinha, a situação é a mesma. "Uma
pensionista sofreu um tombo e quase quebrou a coluna. Mas a operação
foi adiada por um mês no Marcílio Dias.e;ts médicos ficaram
desesperados. O problema é a falta de dinheiro", explica o reservista da
Marinha ..Jorge Fernandes.

Há três meses, a situação piorou, e os quartéis sentiram a contenção de mais de R$ 1 bilhão no
orçamento da Defesa.Conforme a Coluna do Servidor informou sexta-feira, est,e ano a
permanência de recrutas nos quartéis do Exército foi reduzida para período inferior a lO
meses. O Comando do Exército, no entanto, rejeita paralelo com a dispensa "atípica" do ano
passando, quando 40 mil recrutas deixaram os quartéis.

http://odia.ig.com.brJodia/capasl.~cJ!Q.QRlia._html
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MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO OE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Pre
sidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2Q, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2Q do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2Q As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal podere: encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas."

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

I - apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto f.!.lbmetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,

sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1Q Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda àConstituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2Q Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60."

O Autor do Requerimento de Informação em tela,
j'-istifice sua solicitação baseando-se no que dispõe o
êirt. 50, § 2Q da Constituição Federal e os arts. 115 e
, 16 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
las os contraria ao fazer tal solicitação ao Ministro do
f'lanejemento, Orçamento e Gestão, quando o correto
seria fazê-lo ao Ministro da Defesa.

Despacho
O Requerimento de Informação de nQ 1.158/2003

não enGontra amparo regimental para o seu encami
nhamelto pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto no inciso li, do art. 116 do
Hegimnnto Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
",querimento de informação, nos termos do art. 116,
lI!, do Flegimento Interno.

P'imeira Vice-Presidência, de de 2004. - Depu
tldo Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente,
Helatol.

PARECER DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
11formação nQ 1.158, de 2003, de autoria do Deputado
L.obbe I~eto, que solicita informações ao Sr. Ministro do
Planejelffiento. Orçamento e Gestão sobre Fundo de
Saúde do Exército - FUSEx", nos termos do parecer
cio Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

E::;tiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segunc!o Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretúrio; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado JCtão Paulo Cunha, Presidente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.189, DE 2003

(Do Deputado Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro
Chefe da Casa Civil sobre a aquisição de
jatos para a Força Aérea Brasileira.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro Chefe da Casa Civil o seguinte de pedido de
informações, à vista da matéria" Indian Ministry Puts
Russian Arms Manufacturers on Notice' publicada na
ultima edição da respeitada Revista DefenseNews,
edição de 24 de novembro de 2003.

a) Procede que entre as empresas con
sorciadas que estão se habilitando ao forneci
mento de aviões à FAB há uma empresa russa,
construtora dos aviões Sukhoi?

b) Esse Ministério e a Presidência da
República já procuraram se informar junto ao
Governo Indiano a respeito das críticas, em
especial do Ministro da Defesa daquele País,
relativas aos armamentos de origem russa,
conforme matéria anexa, recentemente publica
da pela respeitada Revista DefenseNews?

c) Quem são os representantes desse
Ministério e da Presidência da República na
equipe encarregada de examinar a habilitação
e as propostas para fornecimento de aviões
àFAB?

d) Esses representantes já conhecem e
já procuraram se informar adequadamente a
respeito das críticas do Governo Indiano, em
face de um eventual fornecimento pela em
presa russa?

e) Quais as providências que foram, es
tão ou serão tomadas por esse Ministério e
pela Presidência da República relativamente
a tais críticas e ao fato da empresa russa estar
participando da licitação para fornecimento de
aviões para a FAB?

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2003. 
Deputado Alexandre Santos.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente.

Relatório

O Deputado, autor do Requerimento de Infer
maões nº 1.189/2003, requer sejam solicitadas informa
ções ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência sobre a aquisição de jatos para a Força
Aérea Brasileira, contrariando o inciso 1I do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Despacho

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

(destacamos)

O Requerimento de Informação de nº 1.189/2003
não encontra amparo constitucional nem regimental
para o seu encaminhamento pela Mesa da Câmara
dos Deputados, vez que contraria o disposto no inciso
11, do art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, pois requer informações fora da área de
competência do Ministro a que se destina. Por estas
razões, encaminha à douta Mesa, com parecer pela
recusa do requerimento de informação, nos termos do
art. 116, IV, do Regimento Interno.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2003. - Depu
tado Inocêncio Oliveira, PrimeiroNice-Presidente,
Relator.



20722 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2004

PARECER DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.189, de 2003, de autoria do Deputado
Alexandre Santos, que "solicita informações ao Sr. Mi
nistro Chefe da Casa Civil sobre a aquisição de jatos
para a Força Aérea Brasileira", nos termos do parecer
do Relator. Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, Pri"

meiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino, Segundo
Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro Secretário;
Severino Cavalcanti, Segundo Secretário; Ciro Nogueira,
Quarto Secretário; Gonzaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.190, DE 2003

(Do Deputado Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro da
Ciência e Tecnologia sobre a aquisição de
jatos para a Força Aérea Brasileira.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Defesa o seguinte pedido de informações,
à vista da matéria "Indian Ministry Puts Russian Arms
Manufacturers on Notice" publicada na última edição
da respeitada Revista DefenseNeWS, edição de 24 de
novembro de 2003.

a) procede que entre as empresas con
sorciadasque estão se habilitando ao forneci
mento de aviões á FAB há uma empresa russa,
construtora dos aviões Sukhoi?

b) procede a informação de que no caso
dessa empresa ou outra empresa russa não
haveria transferência da produção para o Brasil
e nem da tecnologia completa?

c) Também de que dentre as demais
empresas consorciadas ela está entre as que
prestam a mais deficiente e inapropriada as
sistência técnica?

d) Esse Ministério já procurou se informar
a respeito dos questionamentos que vem sendo
levantados pelo Governo da índia, em especial
pelo Ministro da Defesa daquele País, quanto
aos armamentos russos, conforme consta da
matéria anexa, publicada recentemente pela
respeitável Revista DefenseNeWS?

e) Esse Ministério já providenciou ou
está providenciando consulta formal ao Go-

verno Indiano sobre os tais questionamentos,
de modo a que o Governo Brasileiro também
possa melhor avaliar a eventual proposta da
empresa russa?

f) Se não providenciou e nem está pro
videnciando, por que não o fez até agora e
quando pretende fazer essa consulta?

g) Quem são os representantes desse Mi
nistério na equipe que está examinando as habilita
ções e propostas dos consórcios que participarão
do fornecimento das aeronaves à FAB?

h) Eles têm conhecimento das críticas do
Governo Indiano? Se não, por que não?

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2003.
Deputado Alexandre Santos.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS.

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o senhor
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro-Vice-Presidente..

Relatório

O Deputado, autor do Requerimento de Informa
ções nº 1.190/2003, requer sejam solicitadas informações
ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República sobre a aquisição de jatos para
a Força Aérea Brasileira, contrariando o inciso II doart.
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Despacho

Os requerimentos de informação têm fundamentação
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
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de competência do Ministério, incluídos osór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

111 - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

(destacamos)

O Requerimento de Informação de nº 1.190/2003
não encontra amparo constitucional nem regimental
para o seu encaminhamento pela Mesa da Câmara
dos Deputados, vez que contraria o disposto no inciso
11, do art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, pois requer informações fora da área de
competência do Ministro a que se destina. Por estas
razões, encaminha à douta Mesa, com parecer pela
recusa do requerimento de informação, nos termos do
art. 116, IV, do Regimento Interno.

Primeira-Vice-Presidência, em 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro-Vice-Presidente Relator.

PARECER DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.190, de 2003, de autoria do Depu
tado Alexandre Santos, que "solicita informações ao
Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre a aquisição
de jatos para a Força Aérea Brasileira", nos termos do
parecer do Relator. Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente -Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator) - Luiz Piauhyli
no, Segundo Vice-Presidente - Geddel Vieira Lima,
Primeiro Secretário, - Severino Cavalcanti, Segundo
Secretário - Ciro Nogueira, Quarto Secretário - Gon
zaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.191, DE 2003

(Do Deputado Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre a aquisição de jatos para a
Força Aérea Brasileira.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Fazenda o seguinte pedido de informações,
à vista da matéria "Indian Ministry Puts Russian Arms
Manufacturers on Notice", publicada na última edição

11!1lf I

da respeitada Revista DefenseNews, edição de 24 de
novembro de 2003.

a) Procede que entre as empresas con
sorciadas que estão se habilitando ao forneci
mento de aviões à FAB há uma empresa russa,
construtora dos aviões Sukhoi?

b) Esse Ministério já procurou se infor
mar junto ao Governo Ind~ano a respeito das
críticas, em especial do Ministro da Defesa
daquele País, relativas aos armamentos de
origem russa, conforme matéria anexa, re
centemente publicada pela respeitada Revista
DefenseNews?

c) Quem são os representantes desse
Ministério na equipe encarregada de examinar
a habilitação e as propostas para fornecimento
de aviões à FAB?

d) Esses representantes já conhecem e
já procuraram se informar adequadamente a
respeito das críticas do Governo Indiano, em
face de um eventual fornecimento pela em
presa russa?

e) Quais as providências que foram, es
tão ou serão tomadas por esse Ministério e
pela Presidência da República relativamente
a tais críticas e ao fato da empresa russa estar
participando da licitação parafornecimento de
aviões para a FAB?

f) Quais as cautelas que estão sendo
tomadas por esse Ministério relativamente às
condições de financiamento e pagamento pelo
Brasil dessas aeronaves, em especial frente a
eventuais dificuldades que poderão surgir caso
a empresa russa venha a ser a fornecedora
das aeronaves á FAB?

g) Esse Ministério, face o elevado valor
da aquisição, promoveu, está promovendo ou
promoverá os estudos prévios necessários para
verificação dos riscos e prejuízos que pode
rão ocorrer para o País na eventualidade da
empresa russa vier a ser a fqrnecedora, vis à
visas demais concorrentes?

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2003. 
Deputado Alexandre Santos.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado inocência Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente..
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Despacho

Os requerimentos de informação têm fundamentação
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:
Art. 116. Os pedidos escritos de informação a Mi

nistro de Estado, importando crime de responsabilidade
a recusa ou não-atendimento no prazo de trinta dias,
bem como a prestação de inform-:::;:-ões falsas, se~ão

encaminhados pelo Primeiro-Secretário da Câmara,
observadas as seguintes regras:

1-apresentado o requerimento de informa
ção, se esta chegar espontaneamente à Câmara
ou já tiver sido prestada em resposta a pedido
anterior, dela será entregue cópia ao Deputado
interessado, caso não tenha sido publicada no Di
ário da Câmara dos Deputados, considerando-se,
em conseqüência, prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de inforr"qção so
mente poderião referir-se a ato ou fato, na
área de competência do Ministério, incluídos
os órgãos ou entidades da administração pú
blica indireta sob sua supervisão:

IV - a Mesa tem a faculdaE!e de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

(destacamos)
O Requerimento de Informação de nº

1.191/2003 não encontra amparo constitucional
nem regimental para o seu encaminhamento
pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez que
contraria o disposto no inciso 11, do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
pois requer informações fora da área de com
petência do Ministro a que se destina. Por estas
razões, encaminhaà douta Mesa, com parecer
pela recusa do requerimento de informação, nos
termos do art. 116, IV, do Regimento Interno.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.191, de 2003, de autoria do Deputado
Alexandre Santos, que "solicita informações ao Sr.
Ministro da Fazenda sobre a aquisição de jatos para

a Força Aérea Brasileira", nos termos do parecer do
Helator, Deputado Inocêncio Oliveira.

E5tiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente -Inocêncio Olivei

'.1, Primeiro Vice-Presidente (Relator) - Luiz Piauhylino,
t;egunc'o VicePresidente- Geddel Vieira Lima, Primeiro
~.JecretéÍrio - Severino Cavalcanti, Segundo Secretário

Ciro Nogueira, Quarto Secretário - Gonzaga Patrio
: , Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
~<,do JClão Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.201, DE 2003

(Do Senhor Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Ci
ência eTecnologia sobre a licitação para com
pra de caças para a Força Aérea Brasileira.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal,

, no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a
···ossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da
Ciência eTecnologia o seguinte de pedido de informações,

:1 lativamente às diversas matérias publicadas no site da
(,oeing Company, conforme anexos,· sobre a sua asso
elação Gom o fabricante russo de aviões Sukhoi, tendo
: 11 vista a concorrência que está sendo realizada pelo
)overno Brasileiro, para compra de caças para a FAB.

a) Esse Ministério e seus órgãos vinculados
têm conhecimento do acordo existente entre a em
presa norte-americana Boeing e a empresa russa
Sukhoi, para construção de jatos comerciais de
médio porte (cerca de 100 passageiros), confor
me noticiado em matérias publicadas no sitio da
Boeing na internet (vide cópias em anexo)?

b) Qual a avaliação desse Ministério sobre
essa associação, relativamente aos seus refle
xos no tocante à licitação para as compras de
jatos de caça para a Força Aérea Brasileira?

c) Idem, em relação à ameaça que essa
associação representa para o desenvolvimento
da indústria aeronáutica brasileira, que atual
mente especializou-se exatamente nesse nicho
de jatos comerciais de médio porte?

d) Esse Ministério e seus órgãos vincula
dos já providenciaram ou estão providenciando
consulta formal aos Governos Norte-americano
e Russo a respeito de detalhes e condições que
regem esse acordo da Boeing e da Sukhoi, de
modo a dimensionar seus reflexos caso uma
ou outra dessas empresas venha a sagrar-se
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vencedora da licitação para fornecimento de
caças da FAB?

e) Se não providenciaram e nem estão
providenciando, por que não o fizeram até agora
e quando pretendem fazer essas consultas?

f) A equipe encarregada do exame das
habilitações e das propostas dos consórcios

tem conhecimento dessa associação e está

igualmente avaliando seus reflexos no contexto

da referida licitação e no futuro da indústria ae

ronáutica brasileira de jatos de médio porte?

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2003.

Deputado Alexandre Santos, PP/RJ.

Around Boeing

Boeing Frontiers' survey helps magazine's 'evolution'

80eJng Frontiers readers have spoken-and the magazlne's editors are Iistening.

The publication condueted its fjrst survey eleetronically trom Jan. 13 to Feb. 10 and destgned the survey to
capture reader feedback eight months after the magazine's first issue. More than 4,800 employee readers
responded to questions about Frontiers' content, design, and distribution processes.

Don Schmidt, the Corporate News and Web Services manager who canducted the $urvey, said most reader
comments addressed the deslre for more site-speclfic coverage, employee-centered news, more-frequent
publication, anel Impraved dlstribution methods.

"Frontiers is an employee magazine," Schmidt said. "50 we've 90t to rneet their information needs. And, as we
become more global, we must pay closer attention to meeting the needs of our ínternational employees"

FULL STORY > >

Fabrication Division takes additional consolidation steps

The Fabricatian Divislon will focus on the productlon Df complex, criticai parts, resulting in the outsourcing of
simple form and simple assembly, sheet metal and low-complexity machlning products, Vice Presldent and
General Manager Liz Otis announced March 18. The move is to improvethe division's operational efficienc:y. It
will allow better asset utllization through additional site cansolidation and continues the strategy that began
wlth conso\ldation actions In 2000. These changes will affeet ao estimated 400 )obs by the end of 2004. lhe
dlvision hopes to manage the impact through attrition. "We wlll continue to adapt so we can better compete as
we support Commercial Airplanes through this challenging bLtsiness environment," Otis said.

Former BCA president Thornton dies

Oean Thomton, president of Boeing Commercial Airplanes fram 1985 until 1993, died in March while skiing in
Sun Valley, Idaho. He was 74. Thornton's career spanned 30 years, during which he held several executive
positions, including leading the development and introduetlan of the Boeing 767. "We are deeply saddened to
learn of Dean's passlng. He was a tremendous man whose contributians to The Boelng Company and our
industry cannot be overstated," sard Phil Condit, Boeing chairman and chief executive officer. "He will be
remembered for ttis Insíght, buslness leaderst\lp and tllgh standards, ali Qf wtlictl had a profound inf\uence on
the company's direction and SI./ccess." Thomton also made significant contributions to the local community,
where he was involved In many arts, education and civic programs.

Odyssey has eventful first year around Mars

During its first year cf surveylng the surface of Mars, NASA's Mars
Odyssey spacecraft has changed the way sclentists view the red
planet. "In just cne year, Mars Odyssey has fundamentally changed
our understanding of the nature af the materiais. on and belaw the
surface af Mars," said Jeffrey Plaut, Odyssey'5 project scientlst at
NASA's Jet Propuls!on Laboratory, Pasadena, CaUf. Among the
discoveries In Odyssey's first year of surveying the Martian surface:
detailed maps af minerais In nocks and soUs, and radlatian leveIs that
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are hlgher than in low-Earth orbit. Odyssey was launched aboard a Delta 11 rocket in April 2001.

V-22 resumes flight tests

The V-22 Integrated Test Team In Mareh resumed flight tests following
a 10-dav operational pause to replace potentially faulty hydraullc
tubes in the engine naceltes. Aircraft No. 21, the first of four Low Rate
Initial Production aircraft to join the f1ight-test program, condueted a
20-minute sortie to test the aircraft's specialízed mission software.
"The f1ight occurred without a hitch,"said Don Byrne, the ITTs deputy
contractor flight-test tlirector. "The last week has been another
example of how this team is capable of stepping up to the plate when
it needs to. It's great to be tlying again." Above, an MV-22 Osprey
hovers over a flight deck earlier this ye<lr.

Boeing team wins 2003 Charles Ryan Award

..'"""}. a -r
" ..

Aviatlon Week &. Space Technology magazine has named as winner of its 2003 Charles Ryan Award the team
that dellvered Boeing-approved enhanced security f1ight deck doors for more than 5,500 aircraft.

The award, whlch Aviation Week will present later this month at its Maintenance, Repair & Overhaul
conference in Ft. Lauderdale, fia., recognizes "industry-leading companies and organizations that (find] new
ways to improve operations and service, profits, efficienc:y and effectiveness, while sustaining or improving
safety and technlcal proficiency."

Boeing's Interiors Center af Excellence and lts teammates, C&D Aerospace and Aim Aviation, wll/ share the
award for designing, certifying and delivering enhanced security f1ight deck doors in a mere 18 months,
enabling customers using Boeing aircraft to meet an April .9, 2003, deadline to have the doors insta/led.

~We are thrilled and honored to be selected for this award," sald Mlke Cave, senior vice president, Boeing
Commercial Aviation Services. "This issue was a challenging endeavor toat involved countless hours of effort
trom a host of talented and dedicated people."

Connexion by Boeing shows telemedicine use

Connexion by Boeing recently showed German journalists one of the benefits it can provrde to help alrlines
determine whether to make an unsclleduled landing because of a perceived onboard medicai emergency.
Durin9 the demonstration aboard luft:hansa Flight 418, traveling from FranKfurt., Germany, to Washington,
D.C., a commercially available telemedicine cuff was placed around a volunteer's armo The f1ight crew then
used the Connexían by Boeing service to speak wlth medicai professionals on the groul'ld and transmit real
time medicai information about the patlent. After fanding In Washington, the journalists received a briefing
from Connexion by 80elng Chief Technology Officer 80b Dietterle, who spoke of tefemedicine as just one of
many potential applications that Connexlon by Boeing makes posslble.

UCAR program reviewed

Representatives trom the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency and the U.S. Army gathered last
month at the Boeing facillty in Mesa, Ariz., for the thlrd of four Phase 1 miJestone reviews of Boeing's entry
iflto the Unmanlled Combat Armed Rotorcraft programo The two-dav I"elliew included a conceptua' design
review of the team's UCAR Objective System and overvlews of cost and mission effectiveness. The Boeíng
team is one of four vying for the UCAR programo In May, DARPA and the U.S. Army wm select two teams for
Phase II of the competition. Boeing's Integrated Defense Advanced 5ystems organizatian is developing UCAR
to be an autonomous, survivable and lethal unmanned system for the Army's Objective Force combat
maneuver force structure.

Boeing to provide Sukhoi regiona I jet expertise
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5ukhoi Civil Aircraft has awarded a long-term contract to Boeing to provide expertise 00 the design and
produetion of a Russian Regional Jet. The agreement specifies that Boeing wíll provide advisory e:ipertise and
intellectual propertvin airplane design, produetion, certificationl marketino, sales, program management, and
post-productioo support. Sukhoi is leadin9 a program charged with designing ano maoufacturil'\g a fam\\y 1)f
RRJ airrplanes that will consist of 60-1 75- and 90·passenget versions.

The Boeing 717, which serves a different market than would the RRJ, seats 106 passengers and speciallzes in
short-range, high-frequency, quick-turnaround operations.

ETHICS
The Office nf Ethics & BusinessConduct tao be reaéned at 1-888-970-7171; MaU Code: 14-j.4; Fax: 1-888
970-5330; TDD/TTY: 1-800-617-3384; e-mai!: ethlcsline.ethics@boeiOg.com; People with access to the
Boeing internai network.can find more information at httl!:lIwww-co.boeing.com/ethics/Home.htm
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MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente..

I - apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

II - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área

de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie
o disposto neste artigo, sem prejuízo do
recurso mencionado no parágrafo único
do art. 115.

(destacamos)
O Requerimento de Informação de nº

1.201/2003 não encontra amparo consti
tucional nem regimental para o seu en
caminhamento pela Mesa da Câmara dos
Deputados, vez que contraria o disposto no
inciso 11, do art. 116 do Regimento Inter-
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no da Câmara dos Deputados, pois requer
informações fora da área de competência
do Ministro a que se destina. Por estas ra
zões, encaminha à douta Mesa, com parecer
pela recusa do requerimento de informação,
nos termos do art. 116, IV, do Regimento
Interno.

Primeira Vice-Presidência, de 2003. -- Depu
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril ele
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimen
to de Informação nº 1.201, de 2003, de autoria do
Deputado Alexandre Santos, que solicita informa
ções ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre
a licitação para compra de caças para a Força Aé
rea Brasileira", nos termos do parecer do Relator,
Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Debutados:
João Paulo Cunha, Presidente -Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator) - Luiz Piauhyli
no, Segundo Vice-Presidente - Geddel Vieira Lima,
Primeiro Secretário - Severino Cavalcanti, Segundo
Secretário - Ciro Nogueira, Quarto Secretário - Gon
zaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.202, DE 2003

(Do Senhor Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a licitação para compra
de caças para a Força Aérea Brasileira.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Fazenda o seguinte de pedido de
informações, relativamente às diversas matérias
publicadas no site da Boeing Company. conforme
anexos, sobre a sua associação com o fabricante
russo de aviões Sukhoi, tendo em vista a concor-

rência que está sendo realizada pelo Governo Bra

; leiro, para compra de caças para a FAB.

a) Esse Ministério e seus órgãos vincu

lados têm conhecimento do acordo existente

entre a empresa norte-americana Boeing e

a empresa russa Sukhoi, para construção

de jatos comerciais de médio porte (cerca

de 100 passageiros), conforme noticiado

em matérias publicadas no sitio da Boeing
na internet (vide cópias em anexo)?

b) Qual a avaliação desse Ministério

sobre essa associação, relativamente aos
seus reflexos no tocante à licitação para
as compras de jatos de caça para a Força

Aérea Brasileira?
c) Idem, em relação à ameaça que

essa associação representa para o desen

volvimento da indústria aeronáutica brasi

leira, que atualmente especializou-se exa
tamente nesse nicho de jatos comerciais

de médio porte?
d) Esse Ministério e seus órgãos vin

culados já providenciaram ou estão pro

videnciando consulta formal aos Gover

nos Norte-americano e Russo a respeito
de detalhes e condições que regem esse

acordo da Boeing e da Sukhoi, de modo
a dimensionar seus reflexos caso uma ou

outra dessas empresas venha a sagrar-se
vencedora da licitação para fornecimento

de caças da FAB?
e) Se não providenciaram e nem es

tão providenciando, por que não o fizeram
até agora e quando pretendem fazer essas

consultas?
f) Aequipe encarregada do exame das

habilitações e das propostas dos consór
cios tem conhecimento dessa associação
e está igualmente avaliando seus reflexos
no contexto da referida licitação e no futuro
da indústria aeronáutica brasileira de jatos

de médio porte?
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2003.

Deputado Alexandre Santos, PP/RJ.

---- ------- ------- ---------"- ------ --~- - - --~-----
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Around Boeing

Boeing Frontiers' survey helps magazine"s "evolution'

Boeing Frontiers readers have spoken-and the magazine's editors are Iístening.

The publication conduCted its first survey electronically from lan. 13 to Feb. 10 and designed the survey to
capture reader feedback eight months after lhe magazine's first issue. More than 4,800 employee readers
responded to questions about Frontiers' content, design, and distribution processes.

Don Schmidt, the Corporate News and Web Services manager who conducted the survey, said most reader
comments addressed the desire for more site-specific coverage, employee-centered news, more-frequent
publlcatiol'\, anã improved crlstribution mettlorls.

"Frontíers ls an employee magazine," Schmldt said. "50 we've got to meet their information needs. And, as we
become more global, we must pay doser attention to meeting tlte needs of our international employees"

fULl STORY > >

Falbrication Division takes additional consoUdation steps

The fabrlcation Division will focus on the productlon of complex, criticai parts, resulting in the outsourcing of
simple forOl and simpie assembly, sheet metal and low-complexity machining products, Vice President and
General Manager Liz Otis announced March 18. The move is to improve the division"s operational efflciency. It
will allow better asset utilizatlon through additional site consolidation and continues the strategy that began
with conselidation actions in 2000. These changes will affect an estimated 400 jobs by the end of 2004. The
division hopes to manage the impact through attrition. "We will continue to adapt 50 we cao better compete as
we support Commercial Alrplanes through this challenging busíness environment," Otis saído

Former BCA president Thornton dies

Dean Thornton, president of Boelng Commercial Airplanes frem 1985until 1993, died in March while skiing in
Suo Valley, Idaho. He was 74. Thornton's career spanned 30 years, during which he held several executlve
posltlons, includlng leading the development and introduetlon of the Boeing 767. "We are deeply saddened to
leam of Dean's passing_ He was a tremendous man whose contrlbutions to The Boeing Company and our
industry cannot be overstated," said Phil Condit, Boeing chairman and chief executive officer. "He will be
remembered for his insight, business leadershlp and. hlgh standards, ali of which had a profound Inf1uence 00.
the company's dlrection and success." Thornton also made significant contributions to the local community,
where he was involved in many arts, education and civic programs.

Odyssey has eventful first year around Mars

During its first year of surveying the surface of Mars, NASA's Mars
Odyssey spacecratt has changed the way scientists view the red
planet, "In just ane year, Mal"s Odyssey nas fundarnentallv changed
our understanding of the nature of the materiais on and below tl1e
surface of MaJ"s;" said Jeffrey Plaut, Odyssey's project scientist at
NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. Among the
discoveries in Ddyssey's first year of surveying the Martian surface:
detailed maps of minerais In rocks andsoils, and radiation leveis that

111111I'
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are higher than in low-Earttl orbit. Odyssey was launched aboard a Delta II rocket in April 2001.

V-22 resumes flight tests

The V-22 Integrated Test Team in March resumed flight tests followíng
a lO-day operational pause to replace potentially faulty hydraulic
tubes in the engine nacelles. Aircraft No. 21, the first af four Low Rate
Initial F'roduction aircraft to join the flight-test program, conducted a
20-minute sortie to test the aircraft's specialized mission software.
"The fllght occurred without a hitch," said Don Byrne, the IlT's deputy
contractor flight-test director. "The last week has been another
example of how this team is capable of stepping up to tne plate when
it needs to. It's great to be flying agaín." Above, an MV-22 Osprey
hovers aver a flight deck earlier this year.

Boeing team wins 2003Charles Ryan Award

...-.........
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Aviatíon Week & Space Technology magazine has named as winner of its 2003 Charles Ryan Award the team
that delivered Boeing-approved enhanced security flight deck doors for more than 5,500 alrcraft.

The award, which Aviation Week will present later t:his month at its Maintenance, Repair & Overhaul
conference in Ft. Lauderdale, FIa., recognizes "industry-Ieading companies and organizatians that [find] new
ways to improve operations and service, prOfits, efficlency and effectiveness, while sustaining ar improving
safety and technlcal proflciency."

Boeing's Interiors Center of Excellence and Its teammates, C&D Aeraspace and Aim Aviatian, will share the
aWard for designing, certifying and delivering enhanced security flight deck doors in a mere 18 months,
enabling customers using 60eing aircraft to meet an April 9, 2003, deadline to have the doors installed.

"We are thrilled and honared to be selected for this award," said Mike Cave, seniar vice presldent, Boeing
Commerdal Aviation Servic€s. ~This issue was a chaUenging endeavor that involved countless hours of effort
from a host of talented and dedicated people."

Connexion by Boeing shows telemedicine use

Connexion by Boeing recently showed German journalists one af the benefits it can provide to help airlines
determine whether to make an unscheduled landing because of a perceived onboard medicai emergency.
During the demonstration aboard Lufthansa Flight 418, traveling from Frankfurt, Germany, to Washington,
D.C., a commercially avaflable telemedicine cuff was placed around a volunteer's armo The flight crew then
used the Connexion by Boeing service to speak with medicai professionals on the ground and transmit: real
time medicaI information about the patient. After landing In Washington, the journalists received a briefing
from Connex\on by Boeing Chlef Technology Officer Bob Dietterle, who spoke of telemedicine as just one of
many potential applicatJons that Connexion by Boeing makes possible.

UCAR program reviewed

Representatives from the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency and the U.S. Army gathered last
month at the Boeing facUity in Mesa, Ariz., for the thlrd of four Phase I milestone reviews of Boelng's entry
into the Unmanned Combat Armed Rotorcraft programo The two-day review included a conceptual design
review of the team's UCAR Objective 5ystem and overvíews of cost and mission effeetiveness. The Boelng
team is ooe of four vying for the UCAR programo In May, DARPA and the U.S. Army will seleet two teams for
Phase II af the competition. Boeing's Integrated Defense Advanced 5ystems organization is developing UCAR
to be an autonomous, survivable and lethaJ unmanned system for the Army's Objective Force combat
maneuver force structure.

Boeing to provide Sukhoi regional jet expertise

----..__...
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Sukhoi Civil Aircraft has awarded a long-term contract to Boeing to provide expertise on the design and
production af a Russian Regional Jet. The agreement specifies that Boeing will provide advisory expertise and
inteHectual property in airplane design, production, certíficatioo, marketing, sales, program management, and
post-production support. Sukhoi ls leading a program charged with designing and manufacturing a family of
RRJ aírplanes that will consist of 50-, 75· and 90-passenger versions.

The Boeing 717, which serves a different market than would the RRJ, seatsl05 passengers and speciaUzes in
shOrt-range, high-frequency, quick-turnaround operations.

ETHICS

The Office of Ethlcs &Business Conduct can be reached at 1-888-970-7171; Mail Code: 14-14; Fax: 1·888~

970-5330; TDD/TIY: 1-800-617-3384; e-maif: ethicsline.ethics@boein.9-,corn; People wlth access to the
Boeing internai network can find more informatJon at: http://w~w-co.poejng.com/ethíc.Smome.htm

IAM PROMOTIONS

No promotlons listed for periods ending Feb. 21, Feb. 28, March 7 and March 14.

Contact Us I 5ite Mapl Site Terms I Privacy I Copyright

©2003 The Boeing Company. Ali rights reserved.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice
Presidente..

Despacho

Os requerimentos de informação têm funda
mentação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:
Art. 116. Os pedidos escritos de informação a Mi

nistro de Estado, importando crime de responsabilidade

a recusa ou não-atendimento no prazo de trinta dias,
bem como a prestação de informações falsas, serão
encaminhados pelo Primeiro-Secretário da Câmara,
observadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

1\ - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór-
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gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de ir lL rmação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do re
curso mencionado no parágrafo único do
art. 115.

(destacamos)
O Requerimento de Informação de nº

1.20212003 não encontra amparo consti
tucional nem re[,inental para o seu en
caminhamento pela Mesa da Câmara dos
Deputados, vez que contraria o disposto no
inciso 11, do art. 116 do ,:J"Jgimento Interno
da Câmara dos Deputados, pois requer in
formações fora da área de competência do
Ministro a que se destina. Por estas razões,
encaminha à douta Mesa, com parecer pela
recusa do requerimento de informação, nos
termos do art. 116, IV, do Regimento In
terno.

Primeira Vice-Presidência, - 2003. - Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimen
to de Informação nº 1.202, de 2003, de autoria do
Deputado Alexandre Santos, que "solicita informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a licitaçã.o
para compra de caças para a Força Aérea Brasi
leira", nos termos do parecer do Relator, Deputado
Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os senhores deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra,Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segundo Vice-Presidente; GeddelVieira Lima, Primeiro
Secretário; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Deputado
João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.203, DE 2003

(Do Senhor Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Relações Exteriores sobre a licitação
para compra de caças para a Força Aérea
Brasileira.

E<celentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art 50, § 2º, da Constituição Federal,

e no art 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro das
r·lelações Exteriores o seguinte de pedido de informações,
l lativamente às diversas matérias publicadas no site da

" oeing Company, conforme anexos, sobre a sua asso
ciação com o fabricante russo de aviões Sukhoi, tendo
;; 11 vista a concorrência que está sendo realizada pelo
Governo Brasileiro, para compra de caças para a FAB.

a) Esse Ministério e seus árgãos vincu
lados têm conhecimento do acordo existente
entre a empresa norte-americana Boeing e
a empresa russa Sukhoi, para construção
de jatos comerciais de médio porte (cerca
de 100 passageiros), conforme noticiado
em matérias publicadas no site da Boeing
na internet (vide cópias em anexo)?

b) Qual a avaliação desse Ministério
sobre essa associação, relativamente aos
seus reflexos no tocante à licitação para
as compras de jatos de caça para a Força
Aérea Brasileira?

c) Idem, em relação à ameaça que
essa associação representa para o desen
volvimento da indústria aeronáutica brasi
leira, que atualmente especializou-se exa
tamente nesse nicho de jatos comerciais
de médio porte?

d) Esse Ministério e seus órgãos vincula
dos já providenciaram ou estão providenciando
consulta formal aos Governos Norte-americano
e Russo a respeito de detalhes e condições que
regem esse acordo da Boeing e da Sukhoi, de
modo a dimensionar seus reflexos caso uma
ou outra dessas empresas venha a sagrar-se
vencedora da licitação para fornecimento de
caças da FAB?

e) Se não providenciaram e nem estão
providenciando, por que não o fizeram até ago
ra e quando pretendem fazer essas consultas?

f) A equipe encarregadado exame das
habilitações e das propostas dos consór
cios tem conhecimento dessa associação
e está igualmente avaliando seus reflexos
no contexto da referida licitação e no futuro
da indústria aeronáutica brasileira de jatos
de médio porte?

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2003.
Deputado Alexandre Santos, PP/RJ.
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Around Boeing

Boeing Frontiers· survey helps magazine1 s 'evolution'

Boeing Frontiers readers have spoken-and the magazine's edltors are listening.

Tlle publication conducted its first survey eleetronica\ly from Jan. 13 to Feb. 10 and designed the survey to
capture reader feedback eight months after the magazine's first issue. More than 4,800 emplo}'ee readers
responded to questlons about Frontiers' content, design, and distrlbution processes.

Don Schmidt, the Corporate News and Web Services manager who condueted the survey, said most reader
comments addressed tl1e deslre for more slte-5peclfIc coverage, employee-centered news, more-frequent
publication, and improved distribution methods.

"Frontiers is an employee magazine: Schmidt said. "50 we've got to meet their information needs. And, as we
become more global, we must pay closer attention to meeting the needs af our intematlonal employees"

EUll STQRY > >

Fabrication Division takes additional consolidation steps

The Fabrication Dlvision will focus on the production of complex, criticai parts, resulting in the outsourcing of
sfmple form and simple assembly, sheet metal and low-complexity machinlng products, Vice f>resident and
General Manager Liz Otis announced March 18. lhe move is to improve the division's operational efficlency. It
will allow better asset utilization through additional site consolidation and continues the strategy that began
with consalidation actlQns in 200Q. These changes wi\t affect ao es,timateà 400 jobs by the entl of 2004. The
division hopes to manage the impact through attritlon. "We will continue to adapt 50 we can better compete as
we support Commercial Alrplanes through this challenging business environmerlt," Otis saído

Former BCA president Thornton dies

Dean Thornton, president of Boeing Commercial Atrplanes from 1985 until 1993, died in March whlle skling in
Sun Valley, Idaho. He was 74. Thornton's career spanned 30 years, durlng whlch he held several executlve
positians, includlng leading the development and introduction af the Boeing 767. "We are deeply saddened to
learn of Dean's passlng. He was a tremendous man whose contrlbutions to The Boeing Company and our
industry cannot be overstated," said Phil Condlt, Boeing chairman and chief executive officer. "He will be
remembered for his insight, buslness leadersl'\ip and high stanclaros, al\ of wnich had a profaunclrnftuence on
the company's direction and success." Thornton also made signlflcant contributlons to the local communlty,
where he was involved In many arts, education and civic programs.

Odyssey has eventful first year around Mars

During its first year af surveying the surface of Mars, NASA's Mars
Odyssey spacecraft has changed the way scientists view the red
planet. "In just one year, Mars Ddyssey has fundamentaUy cl1anged
our understanding af the nature of the materiais on and below the
surface of Mars, n said Jeffrey Plaut, Odyssey's project scientist at
NASA's Jet Propulsioo. Laboratorv, Pasadena, Ca\if. Among tlle
discoverles In Odyssey's first year of surveying the Martian surlace:
detaUed maps of minerais in rocks and soUs, and radiatian leveis that
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are higher than In low-Earth orbit. Odyssey was launched aboard a Delta II rocket in ApriJ 2001.

V-22 resumes flight tests

The V-22 lntegrated Test Team in Marchresumed flight tests fol\owing
a 10-dayoperational pause to replace potentia/ly faulty hydraulic
tubes In the englne nacelles. Alrcraft No. 21, the first of four Low Rate
Initial Production aircraft to joln the f1ight-test program, conducted a
20-minute sortíe to test the alrcraft's specialized mission software.
"The flight occurred wlthout a hitch," said Don Byrne, the ITT's deputy
contractor flight-test director. "The last week has been another
example of how this team fs capable of stepping up to the plate when
It needs to. It's great to be f1yfng again. ~ Above, an MV-22 Osprey
hovers over a flight deck earlier this year.

Boeing team wins 2003 Charles Ryan Award

AviatíDn Week & 5pace Technology magazine has named as winner af its 2003 Charles Ryan Award the team
that delívered 6oeing-approved enhanced security flight deck doors for more than 5,500 aircraft.

The award, which Aviatian Week will present later this month at its Maintenance, Repalr & Overhaul
conferente In Ft, lauderdale, Fia., recoQnizes "industry-Ieacling companles and organizations that [findJ new
ways to improve operat/ons and seIVlce, profits, efficiency and etfectiveness, while susta/ninº or improving
safety and technical proficiency. R

Boelng's Interiors Center of Excellence and lts teammates, C&D Aerospace and Aim Aviation, will share the
award for designing, certifying and delivering enhanced sec~rity flight deck doors in a mere 18 months,
enabling customers using Boeing aircraft to rneet ao April 9, 2003, deadllne to have the doors installed.

"We are thrílled and honored to be selected for thls award," said Mike Cave, senior vice president, Boeing
Commercial Aviatlon SeIVices. "This issue was a chaUenglng endeavor that involved countless hours of effort
from a host of talented and dedicated people."

Connexion by Boeing shows telemedicine use

Connexion by Boeing recently showed German joumalísts one of the benefits it cao provide to help airlines
determine whether to make an unscheduled landing because of êl perceived onboard medicai emergency.
Duiillg the demonstratioll aboard Lufthansa Flight 418, traveling from Frankfurt, Germanv. to Wasningtol'\,
D,C., a commertially available teternedicine cuff was placed around a volunteer's armo The f1ight crew then
used the Connexion by Boeing seIVice to speak with medicai professionals on the ground and transmit real
time medicai intormation about the patient. After landing in Washington, the journalists received a brlefing
trem Connexion by Boeing Chief Technology Offlcer Bob Dietterle, who spoke of telemedicine as just one of
many potential appllcations that Connexien by Boeing makes possible.

UCAR program reviewed

Representatives from the U.S. Defense Advanced Research Prejects Agencyand the U.S. Army gathered last
month at the Boeing facility in Mesa, Ariz., for the third of four Phase I milestone reviews of Boeing's entry
iota the Unmanned Combat Armed Rotorcraft programo The two-dav review included a conce.ptual deslgn
review af the team's UCAR Objective System and overviews of cost and mission effectiveness. The Boeing
team ís one of four vying for the UCAR program. In May, DARPA and the U.S. Army will select two teams for
Phase Ir of the competition. Boeing's Integrated Defense Advanced 5ystems organization is developing UCAR
to be an autonomous, sUIVivable and lethal unmanned system for the Army's Objective Force combat
maneuver force structure.

Boeing to provide Sukhoi regional jet expertise
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Sukhoi Civil Aircraft has awarded a long~term contraet to 80eing to provide expertise on the cleslgn and
product~on of a Russían Regional Jet. lhe agreement spetifies that Boeing will provide advisory expeltise and
intellectual property in airplane design, production, certification, marketing, sales, program management,and
post-production support. Sukhoi is leading a program charged with deslgning and manufacturing a family of
RRJ airplanes that will consist of 60- 4 75~ and 90"passenger versions.

TIle Boelng 717, whichserves a different market than would lhe RRJ, seats 106 passengers ano specializes in
short~rangel high-frequency, quick~turnaround operations.

ETHICS

lhe omce of Ethics &: Business Conduct tan be reached at 1-888-970·1171; Mail Code: 14-14; fax: 1-888
970-5330; TOD/TTY: 1-800-617-3384; e~mail: etbiçsline.ethics@boeing.com; People with access to the
Boeing internai network cao find more information at: http://www~co.boeing.com/ethics/Home.htm

IAM PROMOTIONS

No promotions listed for perlods ending Feh. 21, Feb. 28, March 7 and March 14.
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© 2003 Ihe Boeing Compllny. Ali rignts reserved.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS .DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente..

Despacho

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O art. 116 da citada norma regimental estabe
lece:

Art. 116. Os pedidos escritos de infor
mação a Ministro de Estado, importando
crime de responsabilidade a de recusa ou
não-atendimento no prazo de trinta dias,
bem como a prestação de informações fal-

TlIIlI

sas, serão encaminhados pelo Primeiro
Secretário da Câmara, observadas as se
guintes regras:

I - apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudica
da a proposição:

11- os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
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disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

(destacamos)
O Requerimento de Informação de nº

1.203/03 não encontra amparo constitucional
nem regimental para o seu encaminhamento
pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez que
contraria0 disposto no ::1ciso 11, do art. 116
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, pois requer informações fora da área
de competência do Ministro a que se destina.
Por estas razões, encaminha à douta Mesa,
com parecer pela recusa do requerimento de
informação, nos termos do art. 116, IV, do Re
gimento Interno.

Primeira Vice-Presidfi'cia, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presiqente Rela
tor.

Parecer da Mesa Dir~tora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.203 de 2003, de autoria de Depu
tado Alexandre Santos, que "solicita informações ao
Sr. Ministro das Relações Exteriores sobre a licitação
para compra de caças para a Força Aérea Brasileira",
nos termos do parecer do Relator. Deputado Inocên
cio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores De; -,'fados:
João Paulo Cunha, Presidente - Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator) - Luiz Piauhyli
no, Segundo Vice Presidente - Geddel Vieira Lima,
Primeiro Secretário - Severino Cavalcanti, Segundo
Secretário - Ciro Nogueira, Quarto Secretário - Gon
zaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.205, DE 2003

(Do Senhor Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro
Chefe da Casa Civil sobre a licitação para
compra de caças para a Força Aérea Bra
sileira.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art 50, § 2º, da Constituição Federal,

e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito
a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro
Chefe da Casa Civil o seguinte de pedido de informa-

ções, r'3lativamente às diversas matérias publicadas
.,J site da Boeing Company, conforme anexos, sobre
Et sua associação com o fabricante russo de aviões
Sukhoi tendo em vista a concorrência que está sen
do realizada pelo Governo Brasileiro, para compra de
caças para a FAB.

a) Esse Ministério e seus órgãos vincu
lados têm conhecimento do acordo existente
entre a empresa norte-americana Boeing e a
empresa russa Sukhoi, para construção de ja
tos comerciais de médio porte (cerca de 100
passageiros), conforme noticiado em matérias
publicadas no site da Boeing na internet (vide
cópias em anexo)?

b) Qual a avaliação desse Ministério so
bre essa associação, relativamente aos seus
reflexos no tocante à licitação para as com
pras de jatos de caça para a Força Aérea
Brasileira?

c) Idem, em relação à ameaça que
essa associação representa para o desen
volvimento da indústria aeronáutica brasi
leira, que atualmente especializou-se exa
tamente nesse nicho de jatos comerciais
de médio porte?

d) Esse Ministério e seus órgãos vin
culados já providenciaram ou estão pro
videnciando consulta formal aos Gover
nos Norte-americano e Russo a respeito
de detalhes e condições que regem esse
acordo da Boeing e da Sukhoi, de modo
a dimensionar seus reflexos caso uma ou
outra dessas empresas venha a sagrar-se
vencedora da licitação para fornecimento
de caças da FAB?

e) Se não providenciaram e nem estão
providenciahdo, por que não o fizeram até
agora e quando pretendem fazer essas con
sultas?

f) A equipe encarregada do exame das
habilitações e das propostas dos consór
cios tem conhecimento dessa associação
e está igualmente avaliando seus reflexos
no contexto da referida licitação e no futuro
da indústria aeronáutica brasileira de jatos
de médio porte?

S3.la das Sessões, 3 de dezembro de 2003. 
Ueputado Alexandre Santos, PP/RJ.
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Around Boeing

Boeing Frontiers' survey helps magazine's 'evolution'

Boeing Frontiers readers have spoken-and the magazlne's edltors are listening.

The publicatlon conducted Its first survey electronicaUy from Jan, 13 to Feb. 10 and designed the survey to
capture reader feedback eight months after the magazlne's first Issue. More than 4,800 employee readers
responded to questions about Frontiers' content, design, and dlstrlbution processes.

Don Schmidt, the Corporate News and Web Servlces manager who conducted the survey, Said most reader
commeots addressed the desire for more slte-speclflc coverage, employee-centered t1eWS, more-frequent
puo\icaôon, anel improveà distributlon methl)ds.

"Frontiers is an employee magazine," Schmidt said. "So we've got to meet their information needs. And, as we
become more global, we must pay closer attentlon to meeting the needs Df our lnternatlonal employees"

FULL STOBY »

Fabrication Division takes additional consolidation steps

The Fabrication Dlvision will focus Orl the production of complex, criticai parts, resultlng in the outsourcing of
slmple form and slmple assembly, sheet metal and low-complexity machining products, Vice President and
General Manager llz Otis announced March 18. The move is to ímprove the division's operational efficiency. It
will allow better asset utilization through additional site consolidatlon and continues the strategy that began
with consol/datlon actlons In 2000. These changes will affeet an estimated 400 jobs by the end of 2004. The
division hopes to manage the impact through attrition. "We will continue to adapt 50 we can better compete as
we support Commercial Airplanes through thls challenging buslness environment," Oti5 saído

former BCA president Thornton dies

Dean Thornton, president of Boelng Commerclal Airplanes frem 1985 untll 1993, died In March whlle skllng in
Sun Valley, Idaho. He was 74. Thornton's career spanned 30 years, during whieh he l1eld several executive
pasítlons, includlng leadlng the development and lntroductlon af the Boelng 767. "We are deeply saddened to
learn of Dean's passlng. He was a tremendous man whose contrlbutlons to The Boeing Company and our
industry cannot be overstatedl;' said Phil Condit, Boeing chairman and chief executive officer. "He 11'1111 be
remembered for his insight, busíness leadership and hígh standards, ali of which had a Çlt"of()ut\d i\\f\ue.nce 01'1

the company's direction and success." Thornton also made significant contrlbutions to the local community,
where he was involved in many arts, eduC:<ltion and civic prograrns.

Odyssey has eventful first year around Mars

During itsflrst year of surveylng the surface of Mars, NASA's Mars
Odyssey spacecraft has changed the way scientlsts view the red
pianet, "In just ooe year, Mars Odyssey tias fundamel'\tall')l cha(\ged
our understanding of the nature of the materiais on and below the
surface of Mars, " sald Jeffrey Plaut, Odyssey's project sclentist at
NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. Among the
discoveries in Odyssey's first year of surveylng the Martlan surface:
detalled maps of minerais in rocks élInd soils, and radiation leveis that
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are higher th~n in low-Earth arblt. Odyssey was launched aboard a Delta II rocket in April 2001.

V-22 resumes flight tests

The V-22 Integrated Test Team in March resurned fl19hl: tests fol\owing
a 10-day operatlonal pause to replace potentially faulty hydrauflc
tubes in the engine nacelles. Alrcraft No. 21, the first of four Low Rate
Initial Production aircraft to join the fllght-test program, conducted a
20-minute sortia to test the aircraft's specialized mlssion software.
"The f1ight occurred without a hitch," said 000 Byrne, the ITT's deputy
centrador fllght-test dlrector. "The last week has been another
example of how thls team Is capable of stepping up to the plate when
it needs to. It's great to be f1ying again." Above, an MV-22 Osprey
hovers over a flight deck earlíer. this year.

Boeing team wins 2003 Charles Ryan Award

....~

Aviation Week & Space Techn%gy magazine has named as winner of its 2003 Charles Ryan Award the team
that dellvered Boeing-approved enhanced securlty f1lght deck doors for more than 5,500 alrcraft.

The award, which Aviation Week will present later this month at its Maintenance, Repalr&. Overhaul
conference In Ft. Lauderdale, Fia., recognizes "industry-Ieading companies andorganizations that [findJ new
ways to improve operations and service, proflts, efficiency and effectiveness, while sustaining or lmprovlng
safety and technical proficiency."

Boeing's Interiors Center of Excellence and its teammates, C&D Aerospace and Aim Aviation, will share the
award for desigoing, certifying and dellvering enhanced securlty f1íght deck doors In a mere 18 months,
enabling c\.Istomers uslng Boeing aircraft to meet an Aprll 9, 2003, deadllne to have the doors instaUed.

"We are thrilled and honored to be selected fOr this award," said Mike Cave, senlor vice president, Boeing
Commerclal Avlation SelVices. "Thls issue was a challenging endeavor that tnvolved countless hours of effort
from a host of talented and dedicated people."

Connexion by Boeing ShOW5 telemedicine use

Connexion by Boeing recently showed German journalists one of the benefits it can provide to help airlines
determine whether to make an unscheduled landing because of a perceived onboard medicai emergency.
During the demonstratlon aboard Lufttlansa Flight 418, travellllQ from Frankfurt, Germanv, to Washington.
D.C., a commercially il\lallable telemedicíne cuff was placed around a volunteer's armo The flight crew then
used the Connexion by Boeing selVice to speak with medicai professionals on the ground and transmit real
time medica! information about the patient. After landing in Washington, the journalists recelved a briefing
from Connexion by Boeing Chief Technology Officer Bob Dietterle, who spoke of telemediclne as just one of
many potential applications that Cônnexion by 80eing makes possib!e,

UCAR program reviewed

Representatlves from the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency and the U.S. Army gathered last
month at the Boeíng facilíty in Mesa, Ariz., for the thírd Df four Phase I milestone reviews of Boelng's entry
Into the Unmanned Combat Arrned Rotorcraft programo TIle. two-day review included a conceptual deslgn
revíew of the team's UCAR Objectlve System and overviews of cost and missiQn effectiveness. The Boeing
team is one af four vying for the UCAR programo In May, DARPA and the U.S. Army will select two teams for
Phase II of the competitlon. Boelng's Integrated Defense Advanced Systems organization is developlng UCAR
to be an autonomous, survivable and letha! unmanned system for the Army's Objective Ferce combat
maneuver force st..-ucture.

Boeing toprovide Sukhoi regional jet expertise

-- ------- ------ -------- - ----
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Sukhoi CMI Aircraft has awarded a long-term contraet to Boeing to ~ro"ide expertise O" \\'Ie design lInd
production of a Russian Regional Jet. The agreement speçifies that Boeiog will provide advisory expertise and
Intellectual property In airplane design, production, certification, marketing, sales, program management, and
post-productlon support. SukhOi is leading a program charged with designing and manufacturing a family of
RRJ airplanes that wil/ consist af 60',75- and 90-passenger versions.

The Boeing 117,. whicn serves a different market than wou\d tne RRl, seats 106 passengers imd specia\izts in
short-range, high-frequencYl quick-turnaround operations.

ETHICS

lhe Office cf Ethícs &.. Business Canduct tao be reached at 1-888-970-7171; Mail Code: 14-14; Fax: 1-888
970-5330; TDD/m: 1-800-617-3384; e-maU: ethjçsllne.etnics@boeing.com; People wlth access to the
Boeing internai network can find more information at: http://www-co.boeinQ.com/ethicslHome.htm

IAM PROMOTIONS

No promotions IIsted for periods ending Feb. 21, Feb. 28, March 7 and March 14.

Contaet Us I Site Mapl Slte Term$j Privac:y I CoPVright

© 200'3 The Boe",ngCompany. Ali rights reserved.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente..

Despacho

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados

O art. 116 da citada norma regimental estabe
lece:

Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados

IIIIlI i

pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

11- os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

(destacamos)
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o Requerimento de Informa'J.o de nº
1.205/03, não encontra amparo constitucional
nem regimental para o seu encaminhamento
pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez que
contraria o disposto no inciso 11, do art. 116
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, pois requer informações fora da área
de competência do Ministro a que se destina.
Por estas razões, encaminha à douta Mesa,
com parecer pela recusa do requerimento de
informação, nos termos do art. 116, IV, do Rê
gimento Interno.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente Relator

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.205, de 2003, de autoria de Deputado
Alexandre Santos, que solicita informações ao Sr. Minis
tro Chefe da Casa Civil SOb'9 a licitação para compra
de caças para a Força Aérea Brasileira", nos termos do
parecer do Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Sen llres Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente - Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator) - Luiz Piauhyli
no, Segundo Vice Presidente - Geddel Vieira Lima,
Primeiro Secretário - Severino Cavalcanti, Segundo
Secretário - Ciro Nogueira, Quarto Secretário - Gon
zaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha,Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.340, DE 2003

(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República a
respeito das audiências realizadas, no âm
bito do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República, desde o início
do ano, com pessoas físicas ou jurídicas,
não pertencentes à administração pública
de qualquer das esferas federativas, com
específico interesse em decisão da alçada
desse órgão.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que,
ouvida a Mesa, seja encaminhada ao Sr. Ministro de

Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Pre3idência da República, Gen. Jorge Armando
Félix, o presente requerimento, para que nos forneça
as seguintes informações a respeito das audiências
"nalizadas, no âmbito do Gabinete de Segurança Ins
ttucional da Presidência da República, desde o inicio
do ano, com pessoas físicas ou jurídicas, não perten
centes à administração pública de qualquer das esfe
ras federativas, com específico interesse em decisão
da alçada desse órgão:

a) o número de audiências realizadas, em
cada Secretaria, Subchefia e demais órgãos
e entidades constantes da estrutura regimen
tal do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República.

b) as pessoas interessadas que compa
receram às audiências realizadas no âmbito
do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República.

c) os servidores civis ou militares pre
sentes às audiências realizadas no âmbito do
Gabinete de Segurança Institucional da Presi
dência da República.

d) o inteiro teor dos registros de cada
audiência realizada no âmbito do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência
da República, com o respectivo sumário das
matérias tratadas, nos termos do art. 12, 11 e
4º, VI, do Decreto nº 4.081, de 11 de janeiro
de 2002.

Justificação

C:>nforme dispõe o art. 12 do Decreto nº 4.081,
(e 11 de janeiro de 2002, as audiências com pessoas
í ;icas ,)U jurídicas, não pertencentes à administração

!.,úblicade qualquer das esferas federativas, que tiverem
';'teresGe em decisão da alçada de agente público em
3. :ercício na Presidência da República serão (a) obje

1;) de rEigistros específicos, que deverão ser mantidos
para eventual consulta, e (b) acompanhadas de pelo
1 enos um outro servidor público ou militar.

S·:mdo o Gabinete de Segurança Institucional ór
lião eSi;encial à Presidência da República, seus agen
;~s estÊlO sujeitos às obrigações constantes no Decreto
nº 4.081 ,de 2002, inclusive em relação à manutenção
dos registros das audiênciase reuniões realizadas com
entes privados. A prestação das informações cons
,~lntes desses registros são, por outro lado, vitais ao
bdequado desempenho das funções do Parlamento na
fiscalização e controle da administração federal (art.
49, X, da Constituição Federal).
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A bem da transparência no serviço público edo
adequado exercício das funções parlamentares, tais
informações merecem ser prontamente prestadas.

Saladas Sessões, 16 de dezembro de 2003.
- Deputado Onyx Lorenzoni.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente..

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa., ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas".

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1-apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do re
curso mencionado no parágrafo único do
art.115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60."

O Autor do Requerimento de Informação
em tela, justifica sua solicitação baseando-se
no que dispõe o art. 12 do Decreto nº 4.081,
de 11 de janeiro de 2002, que "institui o Códi
go de conduta Ética dos Agentes Públicos em
exercício na Presidência e Vice-Presidência
da República".

O art. 12 do citado Decreto estabelece:
"Art. 12 As audiências com pessoas fí

sicas ou jurídicas, não pertencentes àadmi
nistração Pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios ou organismo
internacional do que o Brasil participe, in
teressada em decisão de alçada do agente
público, serão:

I - solicitadas formalmente pelo próprio
interessado, com especificação do tema a ser
tratado e a identificação dos participantes;

II - objeto de registros específicos, que
deverão ser mantidos para eventual consulta;

111- acompanhadas de pelo menos um
outro servidor público ou militar:'
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Entretanto o inciso V do art. 4º do mesmo
Decreto estabelece que:

"Art. 4º Para os fins do disposto neste
Código, o agente público deverá:

V - divulgar e manter arquivada, na forma
que for estabelecida pela CEPR (Comissão de
Ética da Presidência da República), a agenda
de reuniões com pessoas físicas e jurídicas
com as quais se relacione funcionalmente; e

VI- manter registro sumário das matérias
tratadas nas reuniões referidas na inciso V, que
ficarão disponíveis para exame pela CEPR."

Portanto a análise do referido Decreto leva
inquestionavelmente à conclusão de que as normas
de conduta ali fixadas são matérias interna corporis
do Poder Executivo, não estando conseqüentemente
sujeitas ao controle fiscalizatório do Poder Legislativo,
porque dizem respeito, exclusivamente, ao modo de
funcionamento do Poder Executivo.

Somente incidirá o controle externo por parte do
Poder Legislativo ou o controle perpetrado pela via ju
dicial, quando os atos ou omissões que decorram de
eventual descumprimento das normas éticas configu
rem violação à ordem jurídico-constitucional.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1.340/03
não encontra amparo constitucional nem regimental
para o seu encaminhamento pela Mesa da Câmara
dos Deputados, vez que contraria o disposto no inciso
/I, alíneas a, b e c e inciso 1/1 do art. 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, extrapolando a
alçada de fiscalização do Congresso Nacional. Admitir
que o Poder Legislativo, por provocação de qualquer
de seus membros, interfira em matéria relativa aos pa
drões éticos exigidos dos agentes do Poder Executivo,
típica do funcionamento da administração pública, se
ria romper com os ditames do art. 3º da nossa Carta
Magna desrespeitando a independência e harmonia
dos Poderes. Por estas razões, encaminho à douta
Mesa, com parecer pela recusa do requerimento de
informação, nos termos do art. 116, IV, do Regimento
Interno.

Primeira Vice-Presidencia, 2004. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.340, de 2003, de autoria do Depu
tado Onyx Lorenzoni, que "solicita informações ao Sr.

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República a respeito
das audiências realizadas, desde o início do ano, com
pessoas físicas ou jurídicas, não pertencentes a admi
nistração pública de qualquer das esferas federativas,
com específico interesse em decisão da alçada desse
Órgão", nos termos do parecer do Relator. Deputado
Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente -Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator) - Luiz Piauhyli
no, Segundo Vice-Presidente - Geddel Vieira Lima,
Primeiro Secretário - Severino Cavalcanti, Segundo
Secretário - Ciro Nogueira, Quarto Secretário - Gon
zaga Patriota, Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.341, DE 2003

(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Secretaria de Comunicação de
Governo e Gestão Estratégica da Presidên
cia da República a respeito das audiências
realizadas, no âmbito da Secretaria de Co
municação de Governo e Gestão Estratégica
da Presidência da República, desde o início
do ano, com pessoas físicas ou jurídicas,
não pertencentes à administração pública
de qualquer das esferas federativas, com
específico interesse em decisão da alçada
desse órgão.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que,
ouvida a Mesa, seja encaminhada ao Sr. Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação de Go
verno e Gestão Estratégica da PresidênCia da Repú
blica, Luiz Gushiken, o presente requerimento, para
que nos forneça as seguintes informações a respeito
das audiências realizadas, no âmbito da Secretaria
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica
da Presidência da República, desde o início do ano,
com pessoas físicas ou jurídicas, não pertencentes à
administração pública de qualquer das esferas federa
tivas, com específico interesse em decisão da alçada
desse órgão:

{a} o número de audiências realizadas,
em cada Secretaria, Subchefia e demais ór
gãos e entidades constantes da estrutura re-
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gimental da Secretaria de Comunicaçãó de
Governo e Gestão Estratégica da Presidência
da República.

(b) as pessoas interessadas que compa
receram às audiências realizadas no âmbito
da Secretaria de Comunicação de Governo
e Gestão Estratégica da Presidência da Re
pública.

(c) os servidores civis ou militares presen
tes às audiências realizadas no âmbito daSe
cretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica da Presidência da República.

(d) o inteiro teor dos registros de cada
audiência realizada no âmbito da Secretaria
de Comunicação de Governo e Gestão Es
tratégica da Presidência. da República, com
o respectivo sumário das matérias tratadas,
nos termos do art. 12, 11 e 4º, VI, do Decreto
nº 4.081 ,de 11 de janeiro de 2002.

Justificação

Conforme dispõe o art. 12 do Decreto nº 4.081,
de 11 de janeiro de 2002, as audiências com pessoas
físicas ou jurídicas, não pertencentes à administração
pública de qualquer das esferas federativas, que tiverem
interesse em decisão da alçada de agente público em
exercício na Presidência da República serão (a) obje
to de registros específicos, que deverão ser mantidos
para eventual consulta, e (b) acompanhadas de pelo
menos um outro servidor público ou militar.

Sendo a Secretaria de Comunicação de Go
verno e Gestão Estratégica órgão essencial à Pre
sidência da República, seus agentes estão sujeitos
às obrigações constantes no Decreto nº 4.081, de
2002, inclusive em relação à manutenção dos regis
tros das audiências e reuniões realizadas com entes
privados. A prestação das informações constantes
desses registros são, por outro lado, vitais ao ade
quado desempenho das funções do Parlamento na
fiscalização e controle da administração federal (art.
49, X, da Constituição Federal).

A bem da transparência no serviço público e do
adequado exercício das funções parlamentares, tais
informações merecem ser prontamente prestadas.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2003.
- Deputado Onyx Lorenzoni.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice
Presidente..

Relatório

Os requerimentos de informação têm fun
damentação no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal
estabelece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, .importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas:'

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116 Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente À
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
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sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação i~ rmulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao control,,! do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defi
nidos no art. 60.

O Autor do Requerimento de Informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
art. 12 do Decreto nº 4.081, de 11 de janeiro de 2002,
que "institui o Código de conduta Ética dos Agentes
Públicos em exercício na Presidência e Vice-Presidên
cia da República.

O art. 12 do citado D(~creto estabelece:

"Art. 12 As audiências com pessoas fí
sicas ou jurídicas, não pE'~encentes à admi
nistração Pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios ou organismo interna
cional do que o Brasil participe, interessada em
decisão de alçada do agente público, serão:

I - solicitadas formalmente pelo próprio
interessado, com especificação do tema a ser
tratado e a identificação dos participantes;

11 - objeto de registros específicos, que
deverão ser mantidos para eventual consul
ta;

111 - acompanhadas de pelo menos um
outro servidor público ou militar:'

Entretanto o inciso V do art. 4º do mesmo Decre
to estabelece que:

"Art. 4º Para os fins do disposto neste
Código, o agente público deverá:

v- divulgar e manter arquivada, na forma
que for estabelecida pela CEPR (Comissão de
Ética da Presidência da República), a agenda
de reuniões com pessoas físicas e jurídicas
com as quais se relacione funcionalmente; e

VI- manter registro sumário das matérias
tratadas nas reuniões referidas na inciso V, que
ficarão disponíveis para exame pela CEPR:'

Portanto a análise do referido Decreto leva in
questionavelmente à conclusão de que as normas de
conduta ali fixadas são matérias interna corporis do
Poder Executivo, não estando consequentemente su
jeitas 60 controle fiscalizatório do Poder Legislativo,
porque dizem respeito, exclusivamente, ao modo de
funcionamento do Poder Executivo.

S·)mente incidirá o controle externo por parte do
:... Jder L.egislativo ou o controle perpetrado pela via ju
dicial, quando os atos ou omissões que decorram de
€lventual descumprimento das normas éticas configu
rem viclação à ordem jurídico-constitucional.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1341/2003
r:~o encontra amparo constitucional nem regimental
nra o seu encaminhamento pela Mesa da Câmara
cos Deoutados, vez que contraria o disposto no inciso
li, alíneas a, b e c e inciso 111 do art. 116 do Regimento
", terno da Câmara dos Deputados, extrapolando a alça
(la de fiscalização do Congresso Nacional. Admitir que o
Poder Legislativo, por provocação de qualquer de seus
i' iembr,)s, interfira em matéria relativa aos padrões éti
cos exiuidos dos agentes do Poder Executivo, típica do
funcionamento da administração pública, seria romper
:; )m os ditames do art. 3º da nossa Cada Magna des
( speitando a independência e harmonia dos Poderes.

Por estas razões, encaminho à douta Mesa, com pa-
I dcer p31a recusa do requerimento de informação, nos
termos do art.116, IV, do Regimento Interno.

Pdmeira Vice-Presidência, 2004.- Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
~t004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
I1form<::lção nº 1341 , de 2003. de autoria do Deputado
;nyx Lorenzoni, que "solicita informações ao Sr. Ministro
te Est<::ldo da Secretaria de Comunicação de Governo
3 Gestilo Estratégica da Presidência da República a
respeito das audiências realizadas, desde o início do
' .• 10, com pessoas físicas ou jurídicas, não pertencen
(S à administração pública de qualquer das esferas

hderat vas, com específico interesse em decisão da
alçada desse órgão", nos termos do parecer do Rela
( r, Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
t)egunclo Vice-Presidente; Geddél Vieira Lima, Primeiro
Secretcirio; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
"rimeiro Suplente.
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Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004.~ Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.342, DE 2003

(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Secretaria-Geral da Presidência
da República a respeito das audiências re
alizadas,no âmbito da Secretaria-Geral da
Presidência da República, desde o início
do ano, com pessoas físicas ou jurídicas,
não pertencentes à administração pública
de qualquer das esferas federativas, com
específico interesse em decisão da alçada
desse órgão.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex, com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que,
ouvida a Mesa, seja encaminhada ao Sr. Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República, Luiz Dulci, o presente requerimento, para
que nos forneça as seguintes informações a respei
to das audiências realizadas, na Secretaria-Geral da
Presidência da República, desde o início do ano, com
pessoas físicas ou jurídicas, não pertencentes à ad
ministração pública de qualquer das esferas federati
vas, com específico interesse em decisão da alçada
desse órgão:

a} o número de audiências realizadas,
em cada Secretaria, Subchefia e demais ór
gãos e entidades constantes da estrutura re
gimental da Secretaria-Geral da Presidência
da República.

b} as pessoas interessadas que com
pareceram às audiências realizadas no âm
bito da Secretaria-Geral da Presidência da
República.

c) os servidores civis ou militares presen
tes às audiências realizadas no âmbito da Se
cretaria-Gerai da Presidência da República.

d} o inteiro teor dos registros de cada
audiência realizada no âmbito da Secreta
ria-Gerai da Presidência da República, com
o respectivo sumário das matérias tratadas,
nos termos do art. 12, 11 e 4º VI do Decretoo . , ,

n- 4.081, de 11 de janeiro de 2002.

Justificação

Conforme dispõe o art. 12 do Decreto nº 4.081,
de 11 de janeiro de 2002, as audiências com pessoas
físicas ou jurídicas, não pertencentes à administração
pública de qualquer das esferas federativas, que tiverem
interesse em decisão da alçada de agente público em
exercício na Presidência da República serão a) obje
to de registros específicos, que deverão ser mantidos
para eventual consuka, e b) acompanhadas de pelo
menos um outro servidor público·ou militar.

Sendo a Secretaria-Geral órgão essencial à Pre
sidência da República, seus agentes estão sujeitosàs
obrigações constantes no Decreto nº 4.081, de 2002,
inclusive em relação à manutenção dos registros das
audiências e reuniõE:)s realizadas com entes privados. A
prestação das informações constantes desses registros
são, por outro lado, vitais ao adequado desempenho
das funções do Parlamento na fiscalização e controle
da administração federal (art. 49, X, da Constituição
Federal).

A bem da transparência no serviço público e do
adequado exercício das funções parlamentares, tais
informações merecem ser prontamente prestadas.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2003.
- Deputado Onyx Lorenzoni.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o Se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas:'

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:
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"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1-apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

II - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b)sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade aque se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60:'

O Autor do Requerimento de Informação em tela
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
art. 12 do Decreto nº 4.081 , de 11 de janeiro de 2002,
que "institui o Código de conduta Ética dos Agentes

Públicos em exercício na Presidência e Vice-Presidên
cia da República".

O art. 12 do citado decreto estabelece:

"Art. 12 As audiências com pessoas fí
sicas ou jurídicas, não pertencentes à admi
nistração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios ou organismo
internacional de que o Brasil participe, inte
ressadas em decisão de alçada do agente
público, serão:

I - solicitadas formalmente pelo próprio
interessado, com especificação do tema a ser
tratado e a identificação dos participantes;

II - objeto de registros específicos, que
deverão ser mantidos para eventual consulta;

111- acompanhadas de pelo menos um
outro servidor público ou militar:'

Entretanto, o inciso V do art. 4º do mesmo decre
to estabelece que:

"Art. 4º, Para os fins do disposto neste
código, o agente público deverá:

V - divulgar e manter arquivada, na forma
que for estabelecida pela CEPR (Comissão de
Ética da Presidência da República), a agenda
de reuniões com pessoas físicas e jurídicas
com as quais se relacione funcionalmente; e

VI- manter registro sumário das matérias
tratadas nas reuniões referidas no inciso V, que
ficarão disponíveis para exame pela CEPR:'

Portanto, a análise do referido decreto leva
inquestionavelmente à conclusão de que as normas
de conduta ali fixadas são matérias interna corporis
do Poder Executivo, não estando conseqüentemente
sujeitas ao controle fiscalizatório do Poder Legislativo,
porque dizem respeito, exclusivamente, ao modo de
funcionamento do Poder Executivo.

Somente incidirá o controle externo por parte do
Poder Legislativo ou o controle perpetrado pela via ju
dicial, quando os atos ou omissões que decorram de
eventual descumprimento das normas éticas configu
rem violação à ordem jurídico-constitucional.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1342/2003
não encontra amparo constitucional nem regimental
para o seu encaminhamento pela Mesa da Câmara
dos Deputados, vez que contraria o disposto no inciso
11, alíneas a, b e c e inciso III do art. 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, extrapolando a alça-

- ----------- ---- --- - ------ -
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da de fiscalização do Congresso Nacional. Admitir que o
Poder Legislativo, por provocação de qualquer de seus
membros, interfira em matéria relativa aos padrões éti
cos exigidos dos agentes doPoder Executivo, típica do
funcionamento da administração pública, seria romper
com os ditames do art. 3º da nossa Carta Magna des
respeitando a independência e harmonia dos Poderes.
Por estas razões, encaminho à douta Mesa, com pa
recer pela recusa do requerimento de. informação, nos
termos do art. 116, IV, do Regimento Interno.

Primei ra Vice-Presidência, 2004. - Deputado Ino
cêncIo Oliveira, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.342, de 2003, de.autoria do Deputado
Onyx Lorenzoni, que "solicitainformações ao Sr. Minis
tro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da
República a respeito das audiências realizadas, desde
o início do ano com pessoas físicas ou jurídicas, não
pertencentes à administração pública de qualquer das
esferas federativas, com específico interesse em de
cisão da alçada desse órgão", nos termos do parecer
do Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice~Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segundo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretário; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro.Suplente.

Salade Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.399, DE 2004

Solicita informações ao Senhor MI
nistro-Chefe da Casa Civil acerca de ofício
atribuído ao Senhor Vice-Presidente e Presi
dente da República em exercício, solicitando
atenção especial para neto de protegido seu
no preenchimento das vagas de residência
médica em instituição pública.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

50, § 2º, da Constituição da República e dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Senhor Ministro-Chefe da Casa
Civil, Senhor José Dirceu, para que preste a esta Casa
as seguintes informações acerca do expediente atribu
ído ao Senhor Vice-Presidente e Presidente da Repú-

blica em exercício, Senhor José Alencar, solicitando ao
Diretor do Hospital de Traumato-Ortopedia do Rio de
Janeiro, Doutor Sérgio Cortes, atenção especial para
protegido seu no preenchimento das vagas de residên
cia médica da referida Instituição de Saúde:

1) se procede a informação que a Rede
Globo de Televisão veiculou sobre o assunto
em seu Programa Fantástico da noite de 25
de janeiro do ano em curso;

2) na hipótese afirmativa, se o candidato
que ele indicou logrou aprovação, sua pontua
ção e respectiva classificação no concurso;

3) se é praxe a interferência de autorida
des da República junto a órgãos ou instituições
públicas em favor de amigos, correligionários
ou protegidos seus no preenchimento de va
gas sujeitas à seleção pública, ou se o fato
agora divulgado constitui-se um caso isolado
no âmbito do atual Governo.

Justificação

A Rede Globo de Televisão noticiou ontem, dia
25 de janeiro no seu Programa Fantástico uma repor
tagem em que um velho amigo do Vice-Presidente da
República, revelou que procurou obter uma vaga de
médico-residente, no Instituto Nacional de Traumato
Ortopedia (INTO), do Rio de Janeiro, para o seu neto
e teria para isso obtido ajuda do chefe de gabinete da
vice-presidência.

O Código Penal prevê como crime no art. 332
- Tráfico de influência "solicitar, exigir, cobrar ou obter
para si ou para outrem, vantagem ou promessa de
vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por
funcionário público no exercício da função".

Os brasileiros supunham que essa prática deso
nesta, infringindo ao princípio da moralidade, ofendendo
aos princípios da administração pública, comum em
regimes ditatoriais, de pouca transparência, já havia
há tempos sepultada.

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2004. - Depu
tado Onyx Lorenzoni.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o Se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
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arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal es
tabelece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão en
caminhar pedidos escritos de inf"rmação
a Ministros de Estado ou a qua;quer das
pessoas referidas no caput deste artigo,
importando em crime de responsabilidade
a recusa, ou o não atendimento, no prazo
de trinta dias, bem como a prestação de
informações falsas."

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a reCLJ~a ou Poder Executi
vo, típica do funcionamento da administração
pública, seria romper com os ditames do art.
3º da nossa Carta Magna desrespeitando a
independência e harmonia dos Poderes. Por
estas razões, encaminho à douta Mesa, com
parecer pela recusa do requerimento de in
formação, nos termos do art. 116, IV, do Re
gimento Interno.

Primeira Vice-Presidê: Ida, 2004. - Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Parecer da Mesa Di":-tora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimen
to de Informação nº 1.399, de 2004, de autoria do
Deputado Onyx Lorenzoni, que solicita informações
ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil acerca
de ofício atribuído ao Senhor Vice-Presidente e
Presidente da República em exercício, solicitando
atenção especial para neto de protegido seu no
preenchimento das vagas de residênciA médica
em instituição pública, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segundo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Pri
meiro-Secretário; Severino Cavalcanti, Segundo-Se
cretário; Ciro Nogueira, Quarto-Secretário; Gonzaga
Patriota, Primeiro-Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

F~EQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.465, DE 2004

(Do Sr. João Caldas)

Solicita à Ministra de Minas e Energia
informações sobre a quantidade de com
bustível movimentada pelo Posto Santa
Rita Ltda., CNPJ nº 01.564.959/0001-12, no
período de janeiro de 2001 a fevereiro de
2004.

S'3nhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti

tuição i=ederal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito à ministra de
Minas e Energia informações sobre a quantidade
de combustível movimentada pelo Posto Santa Rita
Uda., GNPJ nº 01.564.959/0001-12, no período de
janeiro de 2001 a fevereiro de 2004, devendo ser
~ >pecificada a respectiva quantidade diária, men
,11 e alua!.

S,lIa das Sessões, 10 de fevereiro de 2004. 
r_'eputado João Caldas, (PL - AL).

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo Relator da seguinte proposição o Se
i lor DI3putado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre

sidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
;rts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
l:Jeputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas:'

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
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110 prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1-apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1Q Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta
de emenda à Constituição, de projeto de
lei ou de decreto legislativo ou de medi
da provisória em fase de apreciação pelo
Congresso Nacional, por suas Casas ou
Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60:'

O Autor do Requerimento de Informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
art. 50, § 2º da Constituição Federal e os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, mas
os contraria ao fazer tal solicitação à Senhora Ministra
das Minas e Energia sobre dados de uma empresa
privada, como é caso do Posto Santa Rita Ltda.

Despacho

O Requerimento de Informação de nQ 1465/2004
não encontra amparo regimental para o seu encami
nhamento pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto no inciso 11, do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
requerimento de informação, nos termos do art. 116,
IV, do Regimento Interno.

Primeira Vice.-Presidência, 2004.- Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nQ 1465, de 2004, de autoria do Deputado
João Caldas, que solicita à Ministra de Minas e Energia
informações sobre a quantidade de combustível mo
vimentada pelo Posto Santa Rita Uda. no período de
janeiro de 2001 a fevereiro de 2004", nos termos do
parecer do Relator. Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, Pri
meiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino, Se
gundo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretário; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha,Presidente,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 1.479, DE 2004.

(Do Sr. Marcelo Guimarães Filho)

Solicita informações ao Sr.Vice-Presi
dente da República a respeito da execução
do contrato de fornecimento de bilhetes de
passa gens aéreas mantido com a empre
sa ltiquiraTurismo Ltda., especialmente no
que concerne á exequibilidade da propos
ta de descontos ofertados pela contrata
da para sagrar-se vencedora do certame
licitatório.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª., com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
ao Sr. Vice-Presidente da República, informações so
bre a execução do contrato de fornecimento de bilhetes
de passagens aéreas firmado com a empresa Itiquira
Turismo Ltda. em decorrência do Pregão nº 2/03, ante
a aparente inexequibilidade da oferta de descontos de
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11 %, enviando copias do respectivo edital, instrumento
contratual e faturas relativas aos 3 (três) últimos me
ses de contratação.

Justificação

Pela sistemática vigente para a contratação de
agências de viagens para o fornecimento de bilhetes
de passagens aéreas, leva-se em consideração a maior
oferta de descontos com base na comissão por estas
percebida das diversas companhias aéreas.

Segundo se sabe, referida comissão situa-se, na
média, em10% (dez por cento).

Soa curioso, assim, que a mencionada empresa
tenha, para se sagrar vencedora do certame, ofertado
descontos de 11 % sobre o total do faturamento, con
forme noticiado no extrato publicado no Diário Oficial
da União, demonstrando, à primeira vista, tratar-se
de oferta superior à própria remuneração percebida
na intermediação da venda dos respectivos bilhetes,
exsurgindo inegável prejuízo comercial, circunstância
esta que não se coaduna com a acirrada disputa ve
rificada nas licitações ante o comprovado interesse
comercial das agências de viagens prestadoras de
serviços da espécie.

Sendo assim, espera-se, por meio da presen
te requisição, obter do Ministro de Estado requerido
informações sobre a regularidade da execução de
tão inusitada prestação de serviços, bem como a de
monstração do cumprimento da oferta de descontos,
remetendo, para ulterior avaliação da metodologia
empregada, cópia do instrumento contratual respec
tivo, do edital de Pregão que ensejou tal contratação
e das faturas expedidas (e pagas) nos 3 (três) últimos
meses de contratação.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2004. 
Deputado Marcelo Guimarães Filho. PFLlBA.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o senhor
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2Q

, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara. dos
Deputados.

O § 2Q do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

" § 2Q As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas:'

O art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recl.lsa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

I - apresentado o requerimento de in
fonnação, se esta chegar espontaneamente á
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111- não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado noparágrafo único do art. 115.

§ 1Q Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em

"-----------"-~"-- --- -----~"-"---
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Congresso NacibriaL
por suas Casas OU Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60:'

O autor do requerimento de informação em
tela, justifica sua solicitação baseando-se no que
dispõe o art. 50, § 2º da Constituição Federal e os
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, mas os contraria ao fazer tal soli
citação diretamente ao Senhor Vice-Presidente da
República, quando o correto seria fazê-lo ao Minis
tro Chefe da Casa Civil.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1.479/2004
não encontra amparo regimental para o seu encami
nhamento pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto no inciso 11, do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
requerimento de informação, nos termos do art. 116,
IV, do Regimento Interno.

Primeira Vice-Presidencia, 2004. - Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimen
to de Informação nº 1.479, de 2004, de autoria do
Deputado Marcelo Guimarães Filho, que "solicita
informações aoVice-Presidente da República a res
peito da execução do contrato de fornecimento de
bilhetes de passagens aéreas mantido com a em
presa UiquiraTurismo Ltda., especialmente no que
concerne à exeqüibilidade da proposta de descontos
ofertados pela contratada para sagrar-se vencedora
do certame Iicitatório", nos termos do parecer do
Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; ~nocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segundo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretário; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.487 DE 2004

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Casa Civil José Dirceu, informações so
bre o projeto de transposição do Rio São
Francisco.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24,
Inciso V, e 115 do Regimento Interno. que sejam solici
tadasao Excelentíssimo Senhor Ministro da Casa Civil,
José Dirceu, em meio digital (disquete), ou, em último
caso, em forma de texto impresso, informações sobre
o projeto de transposição do rio São Francisco.

1. Cópias do estudos realizados até o momento
referente à transposição do rio São Francisco, com
suas diversas variantes.

2. Que empresas foram contratadas para realizar
estes estudos?

3. Quanto foi gasto para realização destes es-
tudos?

4. Qual a expectativa de início das obras?
5. Em que fase está o projeto na atualidade?
6. Quanto foi gasto no projeto até o momento?
7. Qual a origem dos recursos para as obras es

tabelecidas pelo projeto?
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2004. - Ed

son Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o senhor
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo. importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas."



Maio de 2004DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS---'-----------:..;.;.,;.;;;..;....;;;..;;..=.;;...;;...;.
20752 Sexta-feira 7

o art. 116 da citada norma regimental estabelece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

I - apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregu,.; cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congres5c Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional:

111- não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridé:.<Ge a que se dirige:

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, 0Ll que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissõe~;:..s defini
dos no art. 60:'

O autor do requerimento de informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
ar. 50, § 2º da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
mas os contraria ao fazer tal solicitaçã.o ao Sr. Ministro
Chefe da Casa Civil, quando o correto seria fazê-lo ao
Ministro da Integração Nacional.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1487/2004
não en:>ontra amparo regimental para o seu encami
nhame'lto pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto no inciso 11, do art. 116 do
Ftegimnnto Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
requerimento de informação, nos termos do art. 116,
IV, do negimento Interno.

Primeiro Vice-Presidência, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Primeira Vice-Presidente, Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
• formação nº 1487, de 2004, de autoria do Deputado
Edson Duarte, que "solicita informações ao Ministro da
Casa Civil, José Dirceu, informações sobre o projeto
de tran,posição do Rio São Francisco", nos termos do
parece- do Relator, Deputado Inocêncio Oliveira.

E3tiveram presentes os Senhores Deputados:
J.oão Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, Pri
meiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino, Se
l mdo \/ice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
",ecretéirio; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Qua.rto Secretário; Gonzaga Patriota,
r'rimeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. .,.... Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.526 DE 2004

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado do Esporte a respeito da transparên
cia das atividades exercidas pelos integran
tes do Ministério do Esporte em 2003.

S'9nhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da

C:onstit uição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
(.!o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que,
0uvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr.
Ministro de Estado do Esporte, Agnelo Queiroz, no
,3ntido de esclarecer a esta Casa, no prazo constitu

r ional, sobre a transparência dos atos praticados pelos
r tegrantes do Ministério do Esporte, especialmente
um relação aos compromissos oficiais e audiências
I~onced idas, fornecendo:

a) cópia do inteiro teor da agenda do
Ministro e de seus Assessores Especiais re
ferentemente ao ano de 2003, contendo todas
as reuniões, audiências e compromissos em



Maio de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 20753

que participaram, conjunta ou separadamên~

te, bem como os participantes de cada um
dos eventos, não integrantes dos quadros do
Ministério.

b) cópia do curriculum vitae de todos
os Assessores Especiais do Ministro, em es
pecial o Sr. Jaime Saltchuck, a Sra. Virgínia
Mesquita, o Sr. Francisco Cláudio Monteiro e
o Sr. Waldemir Rangel.

c) cópia dos registros específicos de cada
reunião ou audiência concedida pelas referidas
autoridades, cOl')tendo os assuntos tratados e
os participantes, nos termos do art. 3º do De
creto nº 4.334, de 12 de agosto de 2002.

Justificação

Constituía prática desse Ministério, salutar à trans
parência da administração pública federal, proceder a
divulgação na Internet da agenda das suas principais
autoridades, observando exemplarmente o art. 4º, V,
do Código de Conduta Ética de que trata o Decreto nº
4.081, de 11 de janeiro de 2002. Verificou-se, contu
do, que tal prática restou desprezada, eliminando-se
as respectivas agendas do sítio do Ministério na rede
mundial de computadores.

De qualquer sorte, os registros sobre as reuniões
e audiências concedidas no âmbito desse Ministério
devem estar devidamente arquivadas, nos termos do
Decreto n9 4.334, de 12 de agostode 2002, constituindo
seu conhecimento importante ferramenta para o con
trole e fiscalização da administração pública federal.

A bem da moralidade e da transparência no ser
viço público, bem como do papel fiscalizador atribuído
constitucionalmente ao Congresso Nacional, cumpre
sejam disponibilizadas as agendas das principais au
toridades do Ministério em 2003, seus respectivos re
gistros, bem como o curricullllm vitae dos principais
assessores do Ministro.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2004. 
Deputado Rodrigo Maia.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

o § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas:'

O art. 116 da citada norma regimental estabe
lece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1- apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11- os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Naciona~, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem preju ízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
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emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60:'

O autor do requerimento de informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
art. 50, § 2º da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
mas os contraria ao fazer tal solicitação ao Ministro
do Esporte.

O Código de Conduta Ética de que trata o De
creto nº 4.081, de 11 de janeiro de 2002, estabelece
as normas de Conduta Ética apenas dos Agentes PÚ
blicos em exercício na Presidência e Vice-Presidência
da República, não sendo extensivo aos Ministérios,
como diz o autor em sua justificativa.

O Decreto nº 4.334, de agosto de 2002, em seu
inciso 11, art. 3º, estabelece que os agentes públicos
em exercício na Administração Pública direta, nas au
tarquias e fundações públicas federais devem:

Art. 3º .
1- .
II - manter registro específico das audi

ências, com a relação das pessoas presentes
e os assuntos tratados.

Não mencionando portanto, também, nenhuma
obrigatoriedade de divulgação das mesmas via Inter
net, ou qualquer outro meio de informação.

Somente incidirá o controle externo por parte
do Poder Legislativo ou o controle perpetrado pela
via judicial, quando os atos ou omissões que de
corram de eventual descumprimento das normas
éticas configurem violação à ordem jurídico-cons
titucional.

Despacho

O Requerimento de Informação de n" 1526/2004
não encontra amparo constitucional nem regimen
tal para o seu encaminhamento pela Mesa da Câ
mara dos Deputados, vez que contraria o disposto
no inciso 11, alíneas a, b e c e inciso 111 do art.116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
extrapolando a alçada de fiscalização do Congres
so Nacional. Admitir que o Poder Legislativo, por
provocação de qualquer de seus membros, interfi
ra em matéria relativa aos padrões éticos exigidos
dos agentes do Poder Executivo, típica do funcio
namento da administração pública, seria romper

com os ditames do art. 3º da nossa Carta Magna
desrespeitando a independência e harmonia dos
Poderes. Por estas razões, encaminho à douta
Mesa, com parecer pela recusa do requerimento
de informação, nos termos do art. 116, IV, do Re
gimento Interno.

Primeira Vice-Presidência, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimen
to de Informação nº 1526, de 2004, de autoria do
Deputado Rodrigo Maia, que "solicita informações
ao Ministro de Estado do Esporte a respeito da
transparência das atividades exercidas pelos in
tegrantes do Ministério do Esporte em 2003", nos
termos do parecer do Relator, Deputado Inocêncio
Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segundo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretário; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Depu
tado João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.527, DE 2004

(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Solicita informações ao Sr. Ministro da
Casa Civil sobre participação do Sr.Waldo
miro Diniz na renovação de contrato entre
a Caixa Econômica Federal e a empresa
GTech.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as in
formações a seguir listadas, sem prejuízo de outras
julgadas pertinentes, ao Sr. Ministro da Casa Civil so
bre a participação do Sr. Waldomiro Diniz na renova
ção de contrato entre a Caixa Econômica Federal e a
empresa Glech:

1) Qual a participação do Sr. Waldomiro
Diniz na renovação de contrato entre a Caixa
Econômica Federal e a empresa GTech?

2) O Sr. Waldomiro Diniz participou de
reunião no dia 13 de fevereiro de 2003, no ho-
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tel Blue Tree Park com o Presidente da GTech,
Sr. Marcelo Rovai?

3) Quais as providências adotadas no
âmbito desta Casa Civil para a apuração des
sas denúncias?

Justificação

A revista IstoÉ de 2 de julho de 2003, publicou
matéria sob o título "Rede da Fortuna", segundo a qual:
"(...) Waldomiro foi um dos principais defensores da re
hovação de um contrato a Caixa Econômica Federal
com GTech do Brasil, empresa responsável pelo sis
tema operacional de todas as casas lotéricas do País.
O contrato tem calor de US$130 milhões por ano. No
final do Governo de FHC, para que fosse renovado, a
GTech se propôs a uma redução de 28% no valor do
contrato, mas não houve entendimento. Agora, no iní
cio do novo governo, a empresa conseguiu renovar o
compromisso com a CEF, mediante·uma redução de
apenas 15%."

O Jornal de Brasília do dia 3 de julho de 2003,
na coluna do Sr. Cláudio Humberto, publicou:

"Reunião secreta em Brasília: a renova
ção do contrato de US$130 milhões entre a
Caixa ea GTech, multinacional que controla as
loterias, teria sido acertada na reunião secreta
de 13 de fevereiro, no hotel cinco estrelas Blue
Tree Park, em Brasília, entre o presidente da
empresa, Marcelo Rovai, e Waldomiro Diniz,
homem de confiança do ministro José Dirceu.
A Caixa não participou da reunião. As relações
entre Diniz e a GTech ganharam dimensão de
escândalo:'

"Nem te vi: após a reunião secreta com
a Gtech, o assessor do Ministro José Dirceu
(Casa Civil) fez um grande esforço para não
ser visto, no hall do hotel Blue Tree, pelo Pre
sidente do PT, José Genoíno, que fazia o seu
check-in".

"Acerto final: o Governo FHC negociou a
redução de 20% no valor do contrato da Caixa
com a GTech, mas, por coincidência, após a
reunião secreta com Waldomiro Diniz, teste
munhada apenas pelas paredes do hotel Blue
Tree, o desconto foi reduzido para 15%. Exa
tamente como queria a multinacional" .

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2004.
- Antonio Carlos Pannunzio, PSDB/SP

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o Se
nhor Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Pre
sidente..

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art 50 da Constituição Federal esta
belece:

"§ 2º As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão encami
nhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não aten
dimento, no prazo de trinta dias, bem como a
prestação de informações falsas:'

O art. 116 da citada norma regimental estabe
lece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encaminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras:

1-apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição:

11 - os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do ministério, incluindo os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;
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c) pertinente às atribuições do Congres
so Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso
mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda aConstituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida prc ',sória em
fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art. 60:'

o Autordo Requerimento de Informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
art. 50, § 2º da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
mas os contraria ao fazer tal so:icitação ao Senhor
Ministro Chefe da Casa Civil, quando o correto seria
fazê-lo ao Ministro da Fazenda, que é o Órgão ao qual
a Caixa Econômica Federal é vinculada.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1.406/2004
não encontra amparo regimental para o seu encami
nhamento pela Mesa da Câmara dos Deputados, vez
que contraria o disposto 1;':- inciso 11, do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, en
caminho à douta Mesa, com parecer pela recusa do
requerimento de informação, nos l.::rmos do art. 116,
IV, do Regimento Interno.

Primeira Vice-Presidência, 2004. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimento de
Informação nº 1.527, de 2004, de autoria do Deputado
Antonio Carlos Pannunzio. que "solicita inforrnqções ao
Sr. Ministro da Casa Civil sobre participação ao Sr. Wal
domiro Diniz na renovação de contrato entre a Caixa
Econômica Federal e a empresa Gtech". nos termos do
parecer do Relator. Deputado Inocêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei
ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
Segundo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeiro
Secretürio; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente.

Sdla de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Deputado
..loão Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 1.565 DE 2004

(Do Sr. Geddel Vieira Lima)

Solicita informações ao Sr. Ministro
Chefe da Casa Civil sobre declarações do
SenhorPresidente da República a jornalis
tas acerca do Governo Fernando Henrique
Cardoso.

S,mhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento

no art. 150 da Constituição Federal e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
sejam ~iolicitadas informações ao Sr. Ministro de Es
tado Chefe da Casa Civil sobre declarações recentes
do Senhor Presidente da República a jornalistas, em
~ lcontm com estes, conforme amplamente noticia
i.) pela imprensa, relativamente a fatos ocorridos no

Goverr,o do Senhor Presidente Fernando.Henrique
(~ardoso. Em específico, conforme matéria publicada
.,0 jornal O Estado de São Paulo, de 13 de fevereiro
llltimo, intitulada "Só eu vou beber? Jornalistas não
babem?", anexa, solicito:

- Seja esclarecida a declaração "Eles têm
que dar graças a Deus de nós não falarmos de
tudo que aconteceu nos últimos oito anos. O
máximo que falamos foi a herança maldita."

• Precisamente, quem são "Eles", na de
claração "Eles têm que dar graças a Deus.. ."

• Que atos praticados na administração
anterior estão, pela sua impropriedade, incor
reção ou vício, a comprometer as ações do
governo atual e que não possam ser revela
das ao público?

• O que o Senhor Presidente da Repú
blica sabe de comprometedor na gestão do
Senhor Fernando Henrique Cardoso e que
não quer divulgar?

Solicito ainda seja esclarecida a declaração abai
xo, publicada no Jornal Folha de São Paulo, de 17 de
t vereiro de 2004:
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"Ele (FHC) tem de ser grato por eu não
falar mal dele. E ele não deve falar mal de mim,
porque é melhor para o Brasil".

• Qual a conotação a ser dada para esta
declaração? Como deve ser entendida a ex
pressão "falar mal"? Deve a afirmação ser
compreendida como uma ameaça ao ex-Pre
sidente da República ou apenas como uma
figura de retórica?

- Ainda, no tocante às afirmações acima,
solicito saber quais as razões que impedem o
Senhor Presidente de tomar as providências
pertinentes no sentido de apurar as ações
"desabonadoras" do governo passado - que
insinua terem existido - a bem do interesse
público?

Justificação

Ao tomar conhecimento da declaração feita pelo
Senhor Presidente da República, por meio de maté·
ria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, de 13
de fevereiro último, intitulada "Só eu vou beber? Jor
nalistas não bebem?", surpreendi-me com a conduta
incoerente da maior autoridade pública desse País,
fundador de um partido político que sempre bradou
discurso pela transparência e rigor na apuração de
possíveis irregularidades na administração pública e
na seara política brasileira.

Julgo inaceitável que membro de um partido po
lítico que arregimentou votos ao longo de sua história,
principalmente pela sustentação de oratória moralizan
te e implacável contra ilícitos praticados por agentes
públicos, apresente conduta contraditória ao levantar
suspeição acerca da gestão do governo passado, sem
tomar qualquer providência no sentido de promover a
sua apuração.

Embora as declarações sejam atribuídas ao
Senhor Presidente da República, o presente reque
rimento é endereçado ao Senhor Ministro Chefe da
Casa Civil, ante as competências normativas da pas
ta que representa, conforme previstas na Medida
Provisória nº 163/2004, notadamente a de "assistir
direta e imediatamente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, especialmente
na coordenação e na integração das ações do go
verno, na verificação prévia da constitucionalidade e
legalidade dos atos presidenciais (...), bem assim, na
avaliação e monitoramento da ação governamental e
da gestão dos órgãos e entidades da administração
pública federal, bem como promover a publicação e
preservação dos atos oficiais e supervisionar e exe
cutar as atividades administrativas da Presidência da
República.. :'. Depreende-se, da natureza e estreiteza

dessa relação, serem do conhecimento da Chefia
dá Casa Civil os fatos ensejadores da declaração
presidencial.

Justifica-se, também, a presente iniciativa, ante
o império dos princípios norteadores da administração
pública, a teor do art. 37 da Constituição Federal, em
especial os princípios da moralidade e publicidade.

Agregue-se a esses princípios o disposto no art.
85 da Constituição Federal, que elenca as ações do
Presidente da República passíveis de fazê-lo respon
der por crime de responsabilidade, com destaque para
os atos praticados com improbidade no exercício da
função pública.

Ressalte-se também o disposto na Lei nº 1.079/50,
a qual define os crimes de responsabilidade, e cujo art.
9º, 7, diz ser "crime de responsabilidade contra a probi
dade na administração (...) 7 - proceder de modo incom
patível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo:'

Assim, fazer insinuações públicas de ser co
nhecedor de atos ou fatos. que contrariem as regras
de uma prática saudável e lícita de agentes políticos
sem determinar a justa investigação e punição de
seus responsáveis denota, no mfnimo, conduta aten
tatória à probidade na administração. Declarações in
fundadas, seja de que autoridade for, também estão
sujeitas ao rigor do dispositivo Constitucional e da Lei
nº 1.079/50. Por último, considere-se, ainda, o teor do
art. 319 do Código Penal Brasileiro, que tipifica como
crime de prevaricação deixar o agente público de pra
ticar ato de ofício, para satisfazer interesse ou senti
mento pessoal.

À vista das razões expostas, apresento este re
querimento, com o intuito de esclarecer tal declara
ção, para que se imprima mais segurança política e
jurídica ao País.

Sala das Sessões, 2 de março de 2004. - Deputado
Geddel Vieira Lima, PMDB/BA.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o senhor
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Relatório

Os requerimentos de informação têm fundamen
tação no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O § 2º do art. 50 da Constituição Federal esta
belece:
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"§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos
de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das
pessoas referidas no caput deste artigo, importando em
crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendi
mento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informaçães falsas."

O art. 116 da citada norma regimental estabe
lece:

"Art. 116. Os pedidos escritos de informa
ção a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas, serão encâminhados
pelo Primeiro-Secretário da Câmara, obser
vadas as seguintes regras;

I - apresentado o requerimento de infor
mação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta
a pedido anterior, dela será entregue cópia ao
Deputado interessado, caso não tenha sido pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados,
considerando-se, em conseqüência, prejudi
cada a proposição:

11 ~ os requerimentos de informação so
mente poderão referir-se a ato ou fato, na área
de competência do Ministério, incluídos os ór
gãos ou entidades da administração pública
indireta sob sLla supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa
em trâmite, ou qualquer assunto submetido à
apreciação do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

c) pertinente às atribuições do Con
gresso Nacional;

111 - não cabem, em requerimento de
informação, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro
pósitos da autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recu
sar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o
disposto neste artigo, sem prejuízo do re
curso mencionado no parágrafo único do
art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite
entende-se a que seja objeto de proposta de
emenda à Constituição, de projeto de lei ou de
decreto legislativo ou de medida provisória em

fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.

"§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à
fiscalização e ao controle do Congresso Na
cional, de suas Casas e Comissões os defini
dos no art 60."

O Autor do Requerimento de Informação em tela,
justifica sua solicitação baseando-se no que dispõe o
art 50, § 2º da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
mas os contraria ao fazer tal solicitação ao Ministro
Chefe da Casa Civil.

Somente incidirá o controle externo por parte
do Poder Legislativo ou o controle perpetrado pela
via judicial, quando os atos ou omissões que de
corram de eventual descumprimento das normas
éticas configurem violação à ordem jurídico-cons
titucional.

Despacho

O Requerimento de Informação de nº 1565/2004
não encontra amparo constitucional nem regimental
para o seu encaminhamento pela Mesa da Câmara
dos Deputados, vez que contraria o disposto no inciso
11, alíneas a, b e c e inciso 111 do art 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, extrapolando a
alçada de fiscalização do Congresso Nacional. Admitir
que o Poder Legislativo, por provocação de qualquer
de seus membros, interfira em matéria relativa aos pa
drões éticos exigidos dos agentes do Poder Executivo,
típica do funcionamento da administração pública, se
ria romper com os ditames do art. 3º da nossa Carta
Magna desrespeitando a independência e harmonia
dos Poderes. Por estas razões, encaminho à douta
Mesa, com parecer pela recusa do requerimento de
informação, nos termos do art 116, IV, do Regimento
Interno.

Primeira Vice-Presidência, 2004. - Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião de 29 de abril de
2004, indeferiu, por unanimidade, o Requerimen
to de Informação nº 1.565, de 2004, de autoria do
Deputado Geddel Vieira Lima, que "solicita infor
mações ao Ministro Chefe da Casa Civil sobre de
clarações do Presidente da República a jornalistas
acerca do Governo Fernando Henrique Cardoso",
nos termos do parecer do Relator, Deputado Ino
cêncio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Olivei

ra, Primeiro Vice-Presidente (Relator); Luiz Piauhylino,
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Segundo Vice-Presidente; Geddel Vieira Lima, Primeird
Secretário; Severino Cavalcanti, Segundo Secretário;
Ciro Nogueira, Quarto Secretário; Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente.

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2004. - Deputado
João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.716, DE 2004

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Sr. Minis
tro de Sr. Ministro de Estado Chefe da
Casa Civil da Presidência da República
sobre a viagem feita pelo Presidente da
República ao Taj Mahal, em 28 de janei
ro de 2004.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º,

da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, que, ouvida a Mesa, seja encaminhada ao
Sr. Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República, José Dirceu de Oliveira e
Silva, o presente requerimento, para que nos for
neça as informações sobre a viagem do Presiden
te da República ao Tal Mahal, em 28 de janeiro de
2004, esclarecendo, inclusive, (a) se a visita ao
aludido monumento teve conotação oficial, (b) que
autoridades da missão brasileira realizaram a visita
naquela oportunidade, (c) o custo total da viagem,
indicando a devida fonte de recursos, (d) a finali
dade oficial da visitação ao monumento localizado
em Agra, 210 km da capital Nova Delhi.

Justificação

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
em que participou

dt:, um gO\!tHnantes e empresários. A
visita oficial de cinco dias à capital da índia, Nova
Délhi, na manhã do domingo, dia 25 de janeiro, teve
como missão estreitar os laços comerciais entre o
país asiático e o Mercosul.

Cerca de 80 empresários, representando 107
empresas brasileiras, acompanharam o Presidente
na primeira missão comercial do ano. Também confir
mararo os do Planejamento, Guido
Mantega, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Luiz Fernando Furtan.

No dia 28 de janeiro de 2004, o Presiden
te Lula visitoU, na cidade de Agra, o Palácio Taj

llIIIi

Mahal, importante destino turístico na índia. Na
ocasião, posou para inúmeros fotógrafos, tendo
a imprensa nacional e internacional noticiado sua
visita ao local.

É de se questionar, no entanto, a importância
da visita do Presidente da República ao supracitado
ponto turístico, situado a 21 OKm da capital indiana,
se o principal objetivo da viagem era estreitar laços
comerciais com a capital financeira da índia, Mum
bai, destino tomado apenas após a visita ao monu
mento turístico.

Os questionamentos que se fazem são: primeiro,
o objetivo da viagem do Presidente à Agra, se naquela
ocasião não foi firmado nenhum acordo comercial, e,
segundo, se foram utilizadas verbas públicas em seu
deslocamento na índia. Cumpre sejam esclarecidas as
informações referentes à visitação realizada pelo órgão
responsável pela administração e controle financeiro
da Presidência da República.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2004. - Deputado
Rodrigo Maia, Vide-Líder do PFL.

MESA DIRETORA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Relatório

O deputado autor do Requerimento acima requer
sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil sobr,e a viagem do Pre
sidente da República ao Taj Mahal, em 28 de janeiro
de 2004, esclarecendo se a referida viagem teve co
notação oficial, quais as autoridades participaram da
missão, qual o custo da viagem e qual a finalidade da
visita ao monumento, localizado a 21 Okm da capital
Nova Delhi.

Justifica o pedido esclarecendo tratar-se de
missão comercial composta de cerca de 80 empre
sários, representando 107 empresas brasileiras, além
das presenças dos Ministros do Planejamento, Guido
Mantega e do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior, Luiz Fernando Furlan, questionando a
importância da visita da missão ao supracitado ponto
turístico, situado a 210km da capital indiana, uma
vez que naquela ocasião não foi firmado nenhum
acordo comercial.
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Voto

O presente requerimento de informação de Nº
1.716/2004 está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. No entanto, como
se trata de matéria idêntica àquela do Requerimento de
Informação nº 1.406 de 2004, apresentado pelo mesmo
autor no Plenário, voto pela sua prejudicialidade, com
base no art. 163, VIII, do citado Regimento.

Primeira Vice-Presidência, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Declaro, nos termos do art. 164, inciso 11, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
prejudicialidade do Requerimento de Informação nº
1.716, de 2004, por se tratar de matéria idêntica à do
Requerimento de Informação nº 1.406, df) 2004.

Publique-se.
Câmara dos Deputados, 29 de abril de 2004.

- João Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos
Deputados.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.234, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 56/2003
MSC Nº 681/~Dr)3

Aprova o ato que autoriza a Fundação
de Assistência Comunitária "José Belém"
a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Vigia,
Estado do Pará.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidác'ania (art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.939, de 18 de dezembro de 2002, alterada pela Por
taria nº 546, de 16 de outubro de 2003, que autoriza a
Fundação de Assistência Comunitária "José Belém",
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Vigia, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - l)eputado
Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 56, DE 2003
(Mensagem nº 681 , de 2003)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº
546, de 16 de outubro de 2003, que autori
za a Fundação de Assistência Comunitária
"José Belém", a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Vigia, Estado do Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
FederEI, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
nepúbica submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
"\ ato que autoriza a Fundação de Assistência Co
munitária "José Belém" a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder legislativo
para a :levida apreciação, uma vez que o ato somen
f prodJzirá efeitos após a deliberação do Congresso
~I aciona/. .

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
,-Iasta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
i J serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
...ai nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
','Tl questão, a Fundação de Assistência Comunitária
"José Belém" atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e recebeu autorização para executar serviço
de radi,)difusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Mo Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Ve
rificada a documentação, constatamos que foram
étendiclos todos os critérios exigidos por este diplo
na regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
t tucionalidade, especialmente no que se refere aos

-~- ~'----~~~~,--,-"'-----"----~-~----~~
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artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 23 de março de 2004. 
Deputado Narcio Rodrigues, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Fundação
de Assistência Comunitária "José Belém"
a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Vigia,
Estado do Pará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Éaprovado o ato constante da Portaria nº

2.939, de 18 de dezembro de 2002, alteradapela Por
taria nº 546, de 16 de outubro de 2003, que autoriza a
Fundação de Assistência Comunitária "José Belém",
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Vigia, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de março de 2004.
Deputado Narcio Rodrigues, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela
tor, Deputado Narcio Rodrigues, à TVR nº 56/2003,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini e Dr. Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo
Marinho, Pedro Irujo, Professor Luizinho, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Vanderlei Assis, Walter Pi
nheiro, Antonio Joaquim, Edson Ezequiel e Pastor
Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Deputado
Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.235, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N2 5212003
MSC N2 681120()3

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária dos Moradores do Povo
ado Tabuleiro Grande..,.. Anadia - Alagoas
- ASCOMPOTAG a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anadia, Estado de Alagoas.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJ R)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

363, de 17 de julho de 2003, que autoriza a Associa
ção Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro
Grande - Anadia - Alagoas - ASCOMPOTAG a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anadia, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Deputado
Gilberto Kassab,Presidente.

TVR N2 52, DE 2003
(Mensagem nº 681, de 2003)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n2

363, de 17 de julho de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária dos Moradores
do Povoado Tabuleiro Grande - Anadia
- Alagoas - ASCOMPOTAG, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Anadia, Esta
do de Alagoas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃOE INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
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do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato que autoriza a Associação Comunitária dos
Moradores do Povoado Tabuleiro Grande - Anadia
- Alagoas - ASCOMPOTAG a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h", do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Comunitária dos Morado
res do Povoado Tabuleiro Grande - Anadia - Alagoas
- ASCOMPOTAG atendeu aos requisitos da legislação
específica e recebeu autorização para executarserviço
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão.
Verificada a documentação, constatamos que fo
ram atendidos todos os critérios exigidos por este
diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refe
re aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executi
vo, na forma do Projeto de Decreto legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de março de 2004. 
Deputado Corauci Sobrinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária dos Moradores do Povo
ado Tabuleiro Grande - Anadia - Alagoas
- ASCOMPOTAG a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anadia, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

363, de 17 de julho de 2003, que autoriza a Associa
ção Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro

Grande - Anadia - Alagoas - ASCOMPOTAG a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anadia, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de março de 2004. 
Deputado Corauci Sobrinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reuniãoordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Corauci Sobrinho, à TVR nº 52/2003, nos ter
mos do Projeto de Decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santia

go, Julio Semeghini e Dr. Hélio - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho,
Costa Ferreira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, Jorge Bit
tar, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Jurandir
Boia, luiza Erundina, Mariângela Duarte, Mário As
sad Júnior, Narcio Rodrigues, Nazareno Fonteles,
Nelson Proença, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Pro
fessor luizinho, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim,
Edson Ezequiel e Pastor Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Deputado
Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.236, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 49/2003
MSC Nº 681/2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Botelhense de Radiodi
fusão a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bo
telhos, Estado de Minas Gerais.

Despacho: ÀComissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

265, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação
Comunitária Botelhense de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bo
telhos, Estado de Minas Gerais.

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Deputado
Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 49, DE 2003
(Mensagem nº 681 , de 2003)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº
265, de 12 de junho de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária Botelhense de
Radiodifusão, a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Botelhos, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato que autoriza a Associação Comunitária Bote
Ihense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Comunitária Botelhense de
Radiodifusão atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e recebeu autorização para executar serviço
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a

documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refe
re aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do Projeto de Decreto legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 24 de março de 2004. 
Deputado Mauricio Rabelo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária· Botelhense de Radiodi
fusão a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bo
telhos, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

265, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação
Comunitária Botelhense de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bo
telhos, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de março de 2004. 
Deputado Mauricio Rabelo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável
do Relator, Deputado Maurício Rabelo, à TVR nº
49/2003, nos termos do Projeto de Decreto legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini e Dr. Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil
Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça Be
zerra, José Rocha, Jurandir Boia, llJiza Erundina, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Rodrigues,
Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo Marinho,
Pedro Irujo, Professor luizinho,Ricardo Barros, Van-
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derlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Edson
Ezequiel, Maurício Rabelo e Pastor Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14de abril de 2004. - Deputado
Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.237, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Mauá Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Giruá,
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 - CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da ~ ',.;rtaria nº

137, de 13 de março de 1990, que renova, a partir de
23 de agosto de 1989, a permissão outorgada à Rá
dio Mauá Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Giruá,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Deputado
Julio Semeghini, Presidente em ?xercício.

MENSAGEM N2 557, DE 1992

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Porta
ria n2 137, de 13 de março de 1990, que
renova a permissão outorgada à Rádio
Mauá Ltda., para explorar, pelo prazo ce
dez anos, sem ~ireito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Giruá,
Estado do Rio Grande C,) Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49. inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223 da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Mauá Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Giruá,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

': 37, de 13 de março de 1990, que renova, a partir de
23 de agosto de 1989, a permissão outorgada à Rá
(::~o Mauá Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
f,em direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

- í----------



Maio de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 20765

sonora em freqüência modulada, na cidade de Giruá,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de março de 2004. 
Deputado Gilberto Kassab, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pinheiro, o
parecer favorável do Relator, Deputado Gilberto Kas
sab à Mensagem nº 557/1992, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab, Presidente; Wilson Santiago, Júlio

Semeghini e Dr. Hélio, Vice-Presidentes; Adelor Vieira,
Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Ferreira, Edu
ardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad,
João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina, Mariângela Du
arte, Mário Ass.ad Júnior, Narcio Rodrigues, Nazareno
Fonteles, Nelson Proença, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Professor Luizinho, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Ed
son Ezequiel e Pastor Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Deputado
Júlio Semeghini, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.238 DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Clube doPará PRC-5
ltda., para explorar, serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, na cidade de
Belém, Estado do Pará.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer n° 9/90 - CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 30 de julho de 1992, que renova, a partir de 1º de
maio de 1983, a concessão outorgada à Rádio Clube
do Pará PRC-S Uda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda tropical, na cidade de Belém,
Estado do Pará.

Art 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Deputado
Julio Semeghini, Presidente em Exercício.

MENSAGEM Nº 395, DE 1992

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 30
de julho de 1992 que renova a outorga da
Rádio Clube do Pará PRC-5ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical na cidade de Be
lém. Estado do Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Clube do Pará
PRC-S Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Clube do Pará PRC-S Uda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos prin
cípios de constitucionalidade, especialmente no que
se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal,
e atende às formalidades legais, motivos pelos quais
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somos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de março de 2004. 
Deputado Gilberto Kassab, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Radio Clube do Pará PRC-5
Ltda., para explorar, serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, na cidade de
Belém, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 30 de julho de 1992, que renova, a partir de 1º
de maio de 1983, a concessão outorgada à Rádio
Clube do Pará FRC-5 Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Belém, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de março de 2004. 
Deputado Gilberto Kassab, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência eTecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pinheiro, o
parecer favorável do Relator, Deputado Gilberto Kas
sab, a Mensagem nº 395/1992, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab, Presidente - Wilson Santia

go, Julio Semeghini e Dr. Hélio, Vice-Presidentes
- Adelor Vieira - Ariosto Holanda - Corauci Sobri
nho - Costa Ferreira - Eduardo Cunha - Gustavo
Fruet - Iris Simões, Jamil Murad - João Batista
- Jorge Bittar - José Mendonça Bezerra - José Ro
cha - Jurandir Boia - Luiza Erundina - Mariângela
Duarte - Mário Assad Júnior - Narcio Rodrigues
- Nazareno Fonteles - Nelson Proença - Paulo
Marinho - Pedro Irujo - Professor Luizinho - Rai
mundo Santos - Ricardo Barros - Vanderlei Assis
- Walter Pinheiro - Antonio Joaquim - Edson Eze
quiel e Pastor Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14de abril de 2004. - Deputado
Júlio Semeghini, Presidente em exercício.

Ofício nº 83

Brasília, 19 de abril de 2004

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

REQUERIMENTO Nº 1.750 DE 2004

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar

especial atenção no sentido de ser revisto o despa
choexarado ao Projeto de Lei nº 2.425/2003, do Sr.
Carlos Mota, que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de informações técnicas e metrológicas que devem
constar em fatura de consumo residencial, comer
ciai, industrial e de qualquer outra natureza, para
fins de cobrança ao consumidor, expedida pelas
companhias concessionárias de energia elétrica,
gás e água, e que tenha sido produzida por ins
trumentos, equipamentos e sistemas, e dá outras
providências", para determinar que a Comissão de
Minas e Energia se pronuncie quanto ao mérito da
Proposição, posto que fora destinado, somente,
à análise das Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias; e de Constituição e Justiça e de
Redação; nos termos do art. 24, 11, e 54, do Regi
mento Interno.

Tal solicitação prende-se ao fato de o tema trata
do no Projeto referir-se à fatura de consumo expedida
pelas companhias concessionárias de energia elétrica,
matéria esta concernente ao campo temático desta
Comissão, conforme disposto no art. 32, inciso X, do
Regimento Interno.

Certo de poder contar com os bons ofícios de
Vossa Excelência, agradeço antecipadamente e renovo
votos de elevada consideração e apreço. - Deputado
João Pizzolatti, Presidente.

Em atendimento ao ofício supra e em função do
advento da Resolução nº 20, revejo o despacho exa
rado no PL 2.425/2003, para o seguinte:

"Encaminhe-se à Comissão de Minas e
Energia, à Comissão de Defesa do Consumidor
à Comissão de Desenvolvimento Econômico, In
dústria e Comércio, nos termos do Art. 24, 11, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
nos termos do Art. 54. Oficie-se ao requerente.
Publique-se:'

Em 6-5-2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) ~Pltl

da a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 
Para compor a Mesa, convido o Prol. Rubens Sérgio
Rasseli, Reitor da Universidade Federal do Espíri
to Santo (palmas), e O Vice-Reitor da Universidade
Federal do Espírito Santo. (Palmas)

Registro a presença do Prof. Renato Pirola,
Pró-Reitor de Administração; do Prol. Santinho
Ferreira de Souza, Pró-Reitor de Graduação; do
Prof. Francisco Guilherme Emmerich, Pró-Reitor
de Pesquisa e Pós-Graduação; do Prof. Sebastião
Pimentel Franco, Diretor-Executivo da Fundação
Ceciliano Abel de Almeida; do Sr. Paulo Roberto
da Silva de Souza, Secretário de Comunicação e
Divulgação da Universidade; e do Sr. Luís Vital,
assessor de imprensa.

Ontem à noite foi realizado ato em homenagem
à Universidade, o que acarretou grande trabalho à di
reção, mas, mesmo assim, os senhores vieram para
cá bem cedo.

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 
Convido o Senador João Batista Motta para partici
par desta sessão solene, representando o Senado
Federal. Desde já agradeço a S.Exa. a presença.
(Palmas.)

Registro a presença do Sr. Hugo Gallo Man
tellato, representante do Sr. Eduardo Campos, Mi
nistro da Ciência e Tecnologia, bem como a dos
Parlamentares capixabas Nilton Baiano e Marce~

lino Fraga, que daqui a pouco farão seus pronun
ciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 
Sras. e Srs. Deputados, Prof. Rubens Sérgio Rasse
li, Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo,
Prof. Reinaldo Centoducatte, Vice-Reitor, demais con
vidados, esta sessão solene é uma homenagem que
prestamos à Universidade Federal do Espírito Santo
- UFES, cuja importância meu pronunciamento pro
cura demonstrar.

O aprendizado é uma necessidade básica para
que o cidadão perceba seus direitos e formalize opi-

hlões próprias. Mesmo em um momento tão delicado,
quando a prioridade é matar a fome para sobreviver,
valorizar a educação é o caminho para a mudança
do quadro de subdesenvolvimento do País. Forta
lecer o sistema educacional brasileiro incentiva a
sociedade e evidencia toda a transformação que o
estudo é capaz de produzir.

O Espírito Santo vive um momento singular
e deve refletir sobre os esforços continuados para
a melhoria de suas instituições educacionais. On
tem, dia 5 de maio, a Universidade Federal do Es
pírito Santo completou 50 anos de trajetória, que
desejamos seja milenar. É uma universidade nova,
criada recentemente. Existem universidades muito
antigas, seculares, em todo mundo; há também no
País universidades mais antigas, de maior tradi
ção. Desde sua inauguração até os dias de hoje a
produção de conhecimento por meio de pesquisa e
prestação de serviços à comunidade é o pilar que
sustenta a UFES.

Em 1954, o Governador Jones dos Santos Ne
ves transformou na Lei nº 806 a proposta de cria
ção da Universidade do Espírito Santo. O primeiro
Reitor, Prof. Ceciliano Abel de Almeida, marcou
sua passagem pelo Estado do Espírito Santo por
sua dedicação à educação. Tomou posse no dia 22
de maio e consolidou o programa mais importan
te do sistema educacional capixaba. O desafio foi
lançado e a juventude capixaba não decepcionou.
Tratou logo de ocuparos espaços e fornecer con
ceituados profissionais em diversas áreas de atu
ação para todo o território nacional. Os capixabas
finalmente puderam contar com uma academia de
ensino superior suficientemente capaz de fornecer
todo apoio às cabeças pensantes que ajudam a
construir o melhor modelo de desenvolvimento do
nosso Estado.

Um Estado rico, com diversas possibilidades
econômicas e situado numa posição estratégica para
o crescimento do País, credencia-nos a ocupar um
papel muito importante nas discussões em âmbito
nacional. Teremos mais tranqüilidade nas decisões
tomadas, se soubermos exatamente o que quere
mos para nossa região.

Comemorar 50 anos de existência de uma insti
tuição de ensino superior que a cada dia fortalece sua
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participação satisfaz e remete a uma responsabilidade
ainda maior para vislumbrarmos outras oportunidades
de planejamento do futuro.

Hoje são 51 cursos de graduação, com mais de
12.200 alunos matriculados em 3 turnos; 27 cursos
de pós-graduação e mais de mil profissionais espe
cializando-se em temas específicos. A UFES também
prepara 815 alunos em cursos de mestrado e outros
96 em cursos de doutorado.

Recentemente foi criado o Núcleo de Educação
a Distância, que já conta com 6.500 alunos, princi
palmente no curso de Pedagogia. A iniciativa foi de
grande importância, pois interiorizou o ensino. Trata
se de avanço que a tecnologia permitiu.

A universidade apresentou à bancada do Es
tado proposta para avançar ainda mais, a partir do
ano que vem, no sentido da descentralização do
ensino fundamental para o nosso Estado e todo o

Brasil.
O programa de extensão reúne mais de 11.000

alunos que atuam em diversos setores da cadeia pro
dutiva. A iniciativa serve de incentivo ao aluI) e aper
feiçoamento do futuro profissional.

O atual Reitor, nosso amigo Rubens Rasseli,
está ciente das necessidades e potencialidades da
UFES. Sabe que precisa incentivar a realização de
concursos públicos, tanto para professores, quanto
para o corpo de funcionários técnicos. Entretan
to, o êxito nos pleitos está diretamente relacio
nado a nossa capacidade de articulação política
na Capital Federal, Brasília. É nesse sentido que

temos atuado.
Esta sessão solene destina-se a fortalecer a

Universidade Federal do Espírito Santo e permitir
aos Parlamentares provenientes de todo ° Brasil
melhor conhecimento da instituição, com o fim de
facilitar o atendimento de nossos pleitos pelos
Ministérios da Educação e da Ciência e Tecno
logia e por ocasião da discussão do Orçamento
na Casa.

Temos discutido com representantes do Mi
nistério da Ciência e Tecnologiê..! uma proposta ele
trabalho que envolve a universidade e o Governo
Estadual para que o Espírito Santo possa aproveitar
o atual ambiente político, propício, e implementar
um programa na área.

Propus recentemente, por meio de projeto de
lei e de indicação dirigida ao Ministério da Educa
ç:ão, a Griação de uma universidade no sul capixaba
-- outros Parlamentares propuseram sua criação no
porte co Estado. A universidade inibiria o êxodo ru
(di e atenderia tanto o sul capixaba quanto o norte
elo Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais, além de
outros Estados. O assunto tem sido discutido por
ser a UFES a única universidade federal do Estado
e por I::uscarmos intensamente a interiorização do
ensino universitário e o avanço do ensino público.
Num momento tão importante para refletirmos sobre
a evolução do ensino no Espírito Santo, temos de
nos esforçar para que nosso sistema educacional

continue no caminho certo.
A discussão da reforma universitária, que se

i.:icia na Casa, será importante oportunidade de
r,os envolvermos no debate na condição de Parla

mentar.es e de ouvirmos professores universitários.
Nós, do Espirito Santo, assumimos com o Prof. Ru
bens Flasseli, Reitor da UFES, o compromisso de

que analisaremos em conjunto o tema, de grande
relevância.

Não tive oportunidade de estudar na UFES.
Estudei na Universidade Federal de Viçosa, outra

~.irande instituição, mas me orgulho da existência,
no Espírito Santo, de uma universidade que realiza
importante trabalho.

P3.rabéns aos dirigentes, professores e fun
cionários da UFES! Parabéns ao Reitor Rubens
Hasseii! Parabéns a todos os responsáveis pelo
( 'lbal~.o que a Universidade Federal do Espírito
~.anto jesenvolve. (Palmas.)

Após a manifestação de alguns oradores,
ngistr.uei o pronunciamento do nosso amigo rei

tor.
Faço constar nos Anais da Casa manifesta

~ão do Sr. Paulo Hartung, Governador do Espírito
~;anto, de homenagem à Universidade Federal do
':3pírito Santo, no qual parabeniza também todos
) >Parlamentares pela realização desta sessão so
/Ane, assim como destaca a importância da UFES

na sua vida, como líder estudantil.

MANIFESTAÇÃO A QUE SE REFERE

O PRESIDENTE:
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GOVERNO 00 ESTADO DO ESP\RITO SANTO
Gabínete do Governador

EME N° 065.

Vitória (ES) 04 de maio de 2004.

A Sua Excelência o Seilhor
Deputado JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Câmara dos Deputados
Brasijia - DF

Senhor Deputado.

Escrevo a Vossa Excelêncla na Intenção de cumpflmentáKlo pela iniciativa de

realização de Sessão Solene na Câmara Federal comemorativa aos 50 anos da

UnIversidade Federal do Espíril0 Santo

As honras â Universidade são mais que justas. decorrem de um dever de todos nôs.

tendo em vista a sua destacada importânCia na história contemporânea de nosso

Estado. nos âmbitos político, econômico, social, tecnológico e cultural.

Escrevo também no ~ntuito somar à homenagem que Vossa Excelência tão

acertadamente empreende. enviando~lhe algumas palavras acerca de nossa

Universidade.

A luta pela reconstrução da democracia no Pais ganhou ânimo, força e

adensamento nas universidades públicas brasileiras. Estudantes e os professores

universitárias fizeram parte da vanguarda política nacional, juntamente com a OAB e

os SlnOlcatas. dentre outros. pela restabeleCImento da ordem democrática no Brasil

A minha geração viveu com mtensldade essa luta
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Quando chegamos à Universidade, encontramos o DIretório Central dos Estudantes

fechado Clandestina. a UNE estava na mira da ditadura Na mobilização pela

democracia brasileira montamos na UFES uma estratégia de restauração do

movimento estudantil a partIr dos Centros. o que culminou com a volta do OCE

Participamos das prtrne'ras eleições após a reabertura do Diretório, e fomos eleitos
corll 700/0 dos votos.

A mobilização no campus da UFES, alcançando InicIalmente os estudantes e depois

os professores Integrou um movimento nacional que derrubou o regime de exceção

eautoritarismú no País Conquistamos a Anistia. a Constituinte e as eleições diretas

para Presidente. Conseguimos o que muitos achavam impossível: a instituição do

regime democrático no Brasil
Desde então. o grande desafio tem sido construir. nos marcos da democracia, um

país melhor para todos

Nestes 50 anos de UFESdeve-se anotar a sua importância na formação de toda

uma geração que está transformando a vida dos Capixabas. Na Universidade

formou-se um conjunto de lideranças que, tanto na iniciativa privada como na prática

politica está promovendo a reconstrução das instituições públicas do Estado e

produzindo riqueza e dese:wolvimento para um novo Espirito Santo

o passado apresentou se;JS desafios e a trajetória da UFES mostra craramente a

relevância da sua contribUição na superação de obstáculos à vida com dignIdade e

liberdade Atualmente o Estado vive dias de muita luta. em função de um presente

melhor e com vistas a um futuro que se mostra promissor.

Que hoje e sempre. a sociedade capixaba possa contar com a Universidade Fedefal

dO Espirito Santo no alcance da cidadania, da Igualdade de oportunidades, da
justiça social e do desenvolvimento socioeconômico politico e cu'turaJ, enfim, na

conquista da qualidade de vida para todos.

Cinqüenta anos Parabéns UFES Feliz Espjríto Santol

Atenciosamente.

llilA.o. l ". ')..--{.',
PAULO ceSAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado do Espírito Santo
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oSR. PRESIDENTE (Renato Cãsagrande) .... Agq:
ra falarão os Deputados inscritos. . .

Concedo a palavra à primeira inscrita, a amiga
e companheira Deputada Iriny Lopes, que falará pelo
Partido dos Trabalhadores.

A SRA. IRINY LOPES (PT - ES. Sem revisão da
Presidente, companheiro Deputado Re-

Cef:itciLígtallde, parabenizo V.Exa. pela iniciativa de
realização desta sessão solene. Cumprimento

os integrantes da Mesa: Prof. Rubens Sérgio Rasse
li, Reitor Universidade Federal do Espírito Santo;

!'1fYinaKl0 Centoducatte, Vice-Reitor da instituição
cu:cnprurleníl:\s extensivos aos professores, alunos e

e o Senador João Batista Motta.
ato se reveste de suprema importância, pois

""""t·",n,,'-,c; aqui prestando a devida homenagem aos ho
n~em; ;9 n~ulh,,)n;$ que, com seus conhecimentos, com
sua p~la •.~ n~ba!ho e com sua dedicação
aos contribuíram para a constituição e o en-
grandecimento da Universidade Federal do Espírito
Santo, ao longo de seus 50 anos de existência.

Estamos, portanto, tratando de um processo de
construção que nunca estará plenamente acabado,
mas que já alcançou significativo grau de realização e
de abertura de potencialidades, tendo situado a UFES
como a mais importante fonte de ensinamentos e de
pesquisas científica e tecnológica de nosso Estado,
com grande destaque na dimensão nacional.

Criada num momento emque se buscava supe
rar o modelo agroexportadorda monocultura do café,
a UFESfoi sendo transformada, ao longo do tempo,
num celeiro de força de trabalho altamente qualifica
do, tendo apresentado grande salto de qualidade nas
últimas décadas ao multiplicar e diversificar suas ati
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

A UFES tem passado por interessante processo
de ampliação da oferta decursos de mestrado e dou
torado ao mesmo tempo em que tem preenchido la
cunasentre seus cursos de graduação e se adequado
cada vez maisà realidade do nosso Estado. Exemplos
disso têm sido os esforços empreendidos no sentido
da consolidação de grupos de pesquisa nas áreas
ambientais e de oceanografia, bem como os avanços
obtidos nas áreas de robótica, de petróleo e de gás
natural, entre tantos outros exemplos nas áreas das
ciências humanas.

Entretanto, Sr. Presidente, como todo processo
ocorrido em nosso País nas últimas décadas, a UFES
também tem sofrido as amarguras de uma construção
interrompida pelas políticas neoliberais.

No momento em que começou a maturar opor
tunidades de desenvolvimento de articulações mais
intensivas com a sociedade, a comunidade acadêmi-

ca sé ressentiu da política do possível, praticada no
âmbito federal, em especial na última década, cujas
conseqüências têm sido a substituição de professores
especializados e experientes, após anos de pesquisa,
por professores ainda inexperientes e sem nenhum
vínculoestável com a instituição, arriscando-se a per
der de vez o que tem sido essencial: o crescimento e
a diversificação de sua qualidade e de sua integração
interna e com a sociedade.

O grande desafio apresentado neste momento, Sr.
Presidente, é o resgate da importância da universidade
pública, gratuita e de qualidade. Portanto, devemos ne
gar-nos a respaldar projetos que visem a incrementar
atividades na área de educação de terceiro grau, sem
priorizar o ensino superior público. É necessário ca
nalizar os investimentos federais e, em muitos casos,
estaduais para valorização da universidade pública e
do ensino de terceiro grau em nosso.País.

Épreciso ampliar ainda mais as áreas de atuação
das universidades públicas e dar aos segmentos mais
carentes e discriminados da sociedade oportunidade
de acesso às instituições de ensino superior.

A manutenção da universidade pública é a ga
rantia da formulação crítica de visões e de métodos
científicos de abordagem dos desafios apresentados
nesta virada de milênio.

Em nome da Liderança do Partido dos Trabalha
dores na Câmara dos Deputados, reitero nossas con
gratulações ao povo do Espírito Santo. Deixo um abraço
fraterno a todos os integrantes da UFES e reafirmo os
compromissos assumidos com a universidade. Tenho
certeza de que esta é também a posição da bancada
capixaba nesta Casa.

Desculpo-me com as senhoras e os senhores
presentes, pois terei de retornar à reunião secreta que
neste momento realiza a CPI do BANESTADO. Deixei
a reunião apenas para vir fazer esta saudação.

Fica o nosso forte abraço.
Muito obrigada. (Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Milton Barbosa,
que falará pelo PFL.

O SR. MILTON BARBOSA (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados; Prof. Rubens Sérgio Rasseli, Magnífico
Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo; Sr.
Reinaldo Centoducatte, Vice-Reitor da instituição; Se
nador João Batista Motta; senhoras e senhores, é com
muita satisfação que vimos à tribuna para participar,
em nome do nosso partido, o PFL, da homenagem
que presta a Câmara dos Deputados à Universidade
Federal do Espírito Santo por ocasião do transcurso
dos 50 anos de sua fundação.
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Confirmando, mais do que nunca, a necessidade
de priorizar a educação no País, a ocasião torna-se
uma grata oportunidade de reafirmar essa necessidade
nacional, ao tempo em que se comemora o sucesso e
o desempenho da UFES neste cinqüentenário.

De fato, Sr. Presidente, tornou-se a educação o
mais caro dos temas nacionais, na medida exata de
seu déficit em relação às necessidades atuais e futu
ras do País. Especialmente no que se refere ao ensino
superior, vivemos a certeza de que o mundo globali
zado exige cada vez mais capacitação técnica, para
tornar a produção nacional - econômica, científica e
tecnológica - verdadeiramente apta a competir em um
amplo e complexo mercado internacional, no qual se
privilegia a competência.

Nesse contexto, mais do que em qualquer outra
época da história, dependem as sociedades do do
mínio da informação e da geração de conhecimento,
que serão transferidos para os respectivos sistemas
produtivos. A educação, portanto, além de instrumento
de desenvolvimento e ascensão social, torna-se es
tratégia de Estado para assegurar a sobrevivência no
mercado global.

No caso brasileiro, desdobra-se a questão em
garantir a universalidade do acesso ao ensino superior
e à profissionalização, sendo a democratização do en
sino alavanca de promoção de cidadania em um País
marcado por absurdas desigualdades sociais.

Dito de outro modo, a expansão e a \'()nsolida
ção do ensino universitário no Brasil não são apenas
imperativos decorrentes do modelo econômico atual,
são também a contrapartida de um regime democrá
tico voltado para o ideal de justiça social.

É diante desse quadro, Sr. Presidente, que o tra
balho desenvolvido por uma instituição como a Univer
sidade Federal do Espírito Santo merece nosso aplauso
e incentivo. Não dispondo do volume de recursos de
outras universidades brasileiras, a UFES, não obstante,
vem-se empenhando em desdobrar suas atividades,
sobretudo nas áreas de pesqu:s;} e pós-graduação.
Contando com grupo altamente qualificado de pesqui
sadores, articulando-se politicamente e planejando em
âmbito institucional, a Universidade já obteve o apoio
do Governador Paulo Hartung para a criação da Fun
dação de Apoio à Pesquisa do Estado, com vistas ao
incentivo à ciência e à tecnologia, a exemplo do que
já ocorre nos demais Estados do centro-sul do País.
Com essa via de acesso aberta aos recursos oriun
dos do Governo Federal, a perspectiva é a de que se
altere radicalmente o volume de pesquisas realizadas
pela Universidade.

A UFES tem seu grande patr í;-, lônio na qualifica
ção do corpo docente. São 422 doutores, 288 mestres,

-,48 especialistas e 61 graduados. A perspectiva para
o curto prazo, tendo em vista o processo de aperfei
çoamento dos professores e a iminência de novos
.'..>ncumos, é a de que logo a proporção de doutores
10 quajro atinja a marca de 60%, com excelente re
fJercusBão na qualidade do ensino oferecido.

A UFES abriga atualmente mais de 14.000 alu
nos, tendo atraído 25.300 candidatos para o seu último
vestibular. Em seus mais de 200.000 metros quadra
j)S, fUlcionam 9 centros de ensino, abrangendo as
éreas ele artes, educação física e desportos, ciências
agrárias, educação, ciências exatas, ciências biomé
clicas, ciências naturais e humanas, ciências jurídicas
fl econômicas e, finalmente, tecnologia. É a realização
de um esforço de décadas, deflagrado em 5 de maio
de 1954, quando se fundou a Universidade do Espírito
Santo, a ser então mantida pelo Governo estadual.

Écurioso lembrar, Sr. Presidente, que o último ato
admini~;trativo do Presidente Juscelino Kubitschek, em
210 de janeiro de 1961 , foi justamente a transformação
(ia Universidade em instituição federal. Mas foi somente
fim 1966 que se deu início ao projeto de reunião das
diversas escolas, em um espaço próprio, que hoje é
(\ campus principal.

O regime militar e o processo de redemocrati
zação nacional inscreveram-se na história da UFES
com a ''armação de lideranças importantes, que hoje
se des1acam em vários setores da vida do Estado e
da Nação. É importante assinalar que, nos últimos 30
anos, a Universidade foi responsável pela quase tota
Hdade da mão-de-obra especializada do Estado, ex
pandindo-se geográfica e institucionalmente.

H)je, a UFES se destaca pela oferta de atividades
cie extensão, principalmente junto às comunidades ex
cluídas, tornando assim realidade concreta a ambição
de criar parcerias entre a sociedade e a Universidade.
Contribuindo, participando, oferecendo espaços para
debate; de alternativas, a UFES vem marcando seu
papei na vida do Estado, construindo sua identidade,
criandc um exemplo fecundo para as demais institui
: >es dn ensino superior do Brasil.

Pi)r tudo isso, Sr. Presidente, a UFES é objeto
hoje de nossa homenagem, na certeza de que se en
rlajou ele maneira séria e responsável nas tarefas da
cJucação para o século XXI.

Recebam, Magnífico Reitor e toda a comunidade
:t~dêrr.ica, nossos calorosos cumprimentos e nossa con
Lança E!m suas realizações futuras, sempre em favor do
desenvülvimento da pesquisa, da produção científica, da
f~' lalífic~ lção profissional, visando ao crescimento do País
") t cena internacional, sobretudo em favor da consolidação
C:e uma verdadeira democracia social no Brasil.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Renato Casagranc;j~)~

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilton Baiano,
pelo PP.

O SR. NILTON BAIANO (PP - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Renato Casa
grande; Sr. Senador João Batista Motta; Magnífico Rei
tor da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES,
Rubens Rasseli; Sr. Vice-Reitor, Prof. Reinaldo Cen
toducatte; Deputado MarceHno Fraga; professores e
alunos da UFES, é muito importante para mim estar
aqui hoje para trazer meu abraço à Universidade Fe
deral do Espírito Santo.

O convite para participar desta sessão solene com
certeza foi enviado ao meu gabinete. Esta semana es
tive em São Paulo participando do seminário chamado
Compete, Brasil!, promovido pelo Partido Progressista.
Eu ia de São Paulo para o Espírito Santo, mas resolvi
retornar a Brasília. Só então tomei conhecimento do
convite, que, para mim, foi motivo de grande satisfa
ção, porque a Universidade Federal do Espírito Santo
faz parte da história da minha vida.

Fui para o Espírito Santo há 35 anos, em 1969,
depois de ter sido expulso da Universidade Federal da
Bahia, onde prestei vestibular para Medicina, e preso por
participar de movimento estudantil.No Espírito Santo,
com a ajuda do Prof. Darci Monteiro, consegui matricu
lar-me na UFES. Ao me formar, fiz concurso e hoje sou
professor de Ortopedia da Universidade Federal do Es
pírito Santo, na cadeira de Medicina Especializada.

Fico muito feliz em estar aqui porque o Espírito
Santo e a UFES me receberam. Certamente, a opor
tunidade que eu tive no Espírito Santo, não só de edu
cação, mas também de participação na Universidade,
não teria na Bahia, minha terra natal.

A forma como a Universidade Federal do Espírito
Santo vem-se desenvolvendo orgulha não só a mim,
que sou forasteiro, mas também toda a população do
Espírito Santo, porque tem tido participação invejável
na cultura do Estado e de todo o País.

Vários alunos ali formados, em diversas áreas,
têm-se destacado em outros Estados do Brasil. E a Uni
versidade tem obtido, na maioria dos cursos, notas que
deixam o Espírito Santo numa situação de que pode
mos orgulhar-nos. Podemos afirmar que a Universidade
tem capacidade de pesquisa muito grande. O curso de
Direito, por exemplo, é um dos melhores do Brasil. Os
acadêmicos aquipresentes sabem disso.

Prof. Rubens Rasseli, parabenizo a Universidade
Federal do Espírito Santo pelo transcurso de seus 50
anos de criação. Acredito que ela tem de ser expandi
da. Temos de levar para o norte e para o sul não só um
curso, mas também a cultura da Universidade. Temos
de desenvolver trabalhos de pesquisa, principalmen-

te para que possamos qualificar o estudante para o
mercado de trabalho. É disso que o Espírito Santo e
o Brasil precisam. .

Como disse, fico muito feliz de estar aqui hoje.
Sinceramente, se de São Paulo eu tivesse seguido
para o Espírito Santo, teria ficado triste, por não poder
participar desta solenidade. Volto a dizer: a Universi
dade Federal do Espírito Santo é motivo de orgulho
para todos nós.

A bancada federal do Estado do Espírito Santo,
Deputados e Senadores, temos procurado, na medida do
possível, contribuir com a Universidade, como é o caso
da obtenção de verbas para os cursos de extensão.

Meu querido Deputado Renato Casagrande, fico
até enciumado, porque eu gostaria de ter feito o re
querimento para a realização desta sessão, e V.Exa.
passou na minha frente.

A Universidade Federal do Espírito Santo tem
dado, pelo menos a mim, muito mais do que até hoje
contribuí com ela.

Parabéns, Prof. Rubens! Parabéns, Prof. Reinal
do! Parabéns a todos os professores.

Peço que levem a toda a comunidade científi
ca e acadêmica da UFES o nosso abraço e o nosso
compromisso de estar junto à Universidade Federal
do Espírito Santo, para que possamos ver cada vez
mais o seu engrandecimento e, conseqüentemente, o
do nosso Estado.

Muito obrigado. (Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Mui

to obrigado, Deputado Nilton Baiano.
O SR. PRESIDENTE (Rena~o Casagrande) - Re

gistro a presença da Coordenadora da bancada do Es
pírito Santo, Deputada Rose de Freitas, que prestigia
nossa sessão solene.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Lobbe Neto,
pelo PSDB.

OSR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Bom dia, caro Deputado Renato Casagrande,
que preside esta sessão solene; Sr. Prof. Rubens Sér
gio Rasseli, Reitor da Universidade Federal do Espírito
Santo; Sra. Deputada Rose de Freitas, Coordenadora
da Bancada do Espírito Santo; Senador João Batista
Motta; Sr. Vice-Reitor, Reinaldo; professores e autori
dades da Universidade Federal do Espírito Santo.

Sr. Presidente, nos níveis de complexidade que
atingimos no século XXI, as novas gerações são as mais
apenadas. Ao mesmo tempo, elas guardam consigo o
repositório de nossa fé mais ardente. Delas esperamos
que melhorem o mundo e, antes de tudo, façam des
te País um lugar mais acolhedor, mais humano, mais
solidário e mais justo.
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Sem uma educação realmente bem ministrada,
que começa a rigor na pré-escola para chegar ao 3º
grau, os talentos mais elevados não se prolongam até
a efetiva realização pessoal, deixando ao final aquele
travo cruel da incompletude: gente que poderia ser aqui
lo que não conseguiu ser, apenas porque lhe faltou o
banco da escola e, depois, o banco da universidade.

Se, para os indivíduos, é a educação o condão da
transformação, assim também para as nações a edu
cação constitui a matéria-prima do desenvolvimento.

A Universidade Federal do Espírito Santo está de
parabéns pela passagem deste meio século de existên
cia, porque tem atuado seja ministrando ensino de qua
lidade, seja promovendo a pesquisa, seja fomentando
o interesse pela novidade científica e tecnológica, seja
ainda, e principalmente, capacitando a juventude para
enfrentar os desafios da modernidade, a saber, entre
outros: o desemprego como fenômeno crônico, a produ
tividade no trabalho, a competitividade dos mercados, a
ciclotimia de uma planeta em constantes transformações
políticas, geopolíticas, econômicas e sociais.

A nossa homenageada desta sessão é um institui
ção pública que faz jus ao conceito de excelência de que
desfruta. Ela reúne tradição e respeitabilidade ao grato
bafejo da modernidade. Estão ali representados o pas
sado e o futuro; a experiência e a esperança; a memória
e a vocação investigativa. Em seu campus se concen
tram mais de 14 mil alunos, distribuídos em 50 cursos de
graduação, 27 de especialização, 18 de mestrado e 4 de
doutorado números sumamente expressivos conquanto
muito longe ainda de atender à demanda. Basta ver a
quantidade de vestibulandos em 2004: 25.300.

Aliás, a disputa por uma vaga na universidade
pública não é, como se sabe, um fenômeno historica
mente novo, episódico ou localizado. Em todo o Bra
sil, a cada vestibular cresce a procura por vagas. O
dilema que se coloca diante dos governantes esta é
mais uma questão, nobres colegas, que a sociedade
esperava ver enfrentada pelo Governo atual remete
nos, no entanto, à necessidade de um debate que vá
além da mera expansão.

Ouço com prazer a nobre·Deputada Professora
Raquel Teixeira.

A Sra. Professora Raquel Teixeira - Nobre Depu~

tado Lobbe Neto, desculpe-me interrompê~lo, mas não
poderia deixar de manifestar-me e solidarizar-me com
V.Exa. nas palavras relativas à Universidade Federal
do Espírito Santo. Cumprimento os Parlamentares que
valorizam a universidade. Sou da Universidade Federal
do Goiás, fui professora na Universidade de Brasília e
sei do papel que as instituições federais têm no Brasil.
São espinhas dorsais de pesquisa e qualidade. A Uni
versidade Federal do Espírito Santo enquadra·se nesse

padrão. Cinqüenta anos podem parecer muito para o
Brasil e tive o privilégio de participar do aniversário de
970 anos da Universidade de Bolonha, na Itália mas a
universidade é instituição milenar. A Universidade Fe
deral do Espírito Santo nos seus 50 anos consolida-se,
sabendo que tem longo caminho a percorrer como todas
as instituições de ensino superior no Brasil. Parabéns à
Universidade do Espírito Santo.

O SR. LOSSE NETO - Agradeço à nobre Depu
tada Professora Raquel Teixeira o aparte que vem abri
lhantar esta sessão solene.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Reitor,
devemos avançar ainda mais na questão da autono
mia universitária por meio da Comissão Permanente
de Educação e Cultura desta Casa. Temos realizado
debates constantes e profundos, em âmbito nacional,
sobre novos temas relativos às universidades pública e
privada. Cito o exemplo de São Paulo e outros Estados,
onde há autonomia universitária, com verbas carimba
das de seus orçamentos, possibilitando ao Reitor e ao
Colégio de Reitores fazerem o planejamento específico
de seus gastos, tais como aumento do número de va
gas, criação de cursos e efetiva pesquisa. A autonomia
universitária é realmente muito importante e deveria
ocorrer em todas as universidades do País.

Não se trata apenas da criação ad infinitum de
vagas, de modo a que uma instituição possa comportar
ad infinitum um número maior de estudantes, formando
mais e mais profissionais para um mercado de trabalho
não raro saturado; também não se trata do estabeleci
mento de cotas ou de outras bizarrias da espécie; assim
também, não se trata de, dando asas à burocracia e
ao amadorismo, desfazer para fazer, desconstruir para
voltar a construir o que já está pronto - e quer queira,
quer não queira o PT, o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso deu avanços significativos,
a exemplo do ENEM e do Exame Nacional de Cursos,
o chamado Provão, lamentavelmente extinto.

Trata-se, isto sim, Sr. Presidente, de imprimir
dinâmica ao processo da educação, de trazer outros
paradigmas à discussão, a partir de alguns anteceden
tes, entre eles a definição de um modelo de desen
volvimento que se quer para o Brasil do novo milênio,
considerando o modelo de sociedade que temos hoje
e sobretudo o que queremos criar. Em outras palavras:
não só inserir a educação na realidade econômico-so
cial de hoje, mas verdadeiramente prepará-Ia para a
realidade que formos capazes de projetar e alcançar.
A UFES se coloca como uma das instituições aptas a
integrar esse processo.

Postos a serviço do ensino de alto padrão, esses
atributos convalidam em cada discente, assim como em
cada docente da Universidade Federal do Espírito San-

---- -- ---------~-- ------- -"---------~-" - --- ------ ,-~----
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to, a certeza de que só a educação muda o ser bumar19,
porque esclarece e dignifica, porque lhe dá consciência
político-social, porque o toma mais compreensivo acerca
do semelhante, portanto mais lhano e mais solidário.

O Espírito Santo tem razões para se encher de
orgulho pela passagem dos 50 anos da Universidade
Federal que lhe leva o nome. Aos alunos, professores
e demais funcionários, os parabéns do PSDB.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Con

cedo a palavra à nobre Deputada Rose de Freitas, do
PMDB do Espírito Santo, coordenadora da bancada
capixaba.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB - ES. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Renato
Casagrande, companheiro de bancada que preside esta
sessão solene; Senador João Batista Motta; Deputados
que comparecem à homenagem prestada à Universida
de Federal do Espírito Santo - agradecemos a V.Exas. a
presença; DeputadaProfessora Raquel Teixeira; Depu
tado Lobbe Neto, querido amigo; Deputados Milton
Barbosa e Romel Anizio; Prof. Rubens Rasseli, Reitor
âa Universidade Federal do Espírito; Reinaldo Centodu
tatte, Vice-Reitor da UFES; SebastiãoPimentel Franco,
Diretor dia Fundação Abel de Almeida; Santinho Ferreira
çle Souza, Pró-Reitor de Graduação da Universidade;
Renato Pirola, Pró..Reitor de Administração; Francisco
C?uilherme Emmerich, PóscReitor de Pesquisa e Pós
Graduação da Universidade; Hugo Gallo Mantellato,
assessor especial do Ministro de Ciência e Tecnologia
Eduardo Campos, que se encontra presente; Luís Vital,
Assessor de Imprensa; Prof. Og, Coordenador do Ensi
no à Distância, que não se encontra presente mas que
ontem se reuniu com a bancada, quando apresentou
os projetos da universidade.

O discurso que ora faço é em nome da bancada
do PMDB e inclusive do Líder José Borba. Sinto-me
muito honrada em fazê-lo e em participar, sobretudo
representando a Liderança do PMDB, desta homena
gem ao cinqüentenário da Universidade Federal do
Espírito Santo.

Esta instituição tem enorme importância para o
Estado doe contribuiu, desde o início das suas ativi
dades, para estimular e difundir a criação cultural para
um Estado científico, que se projeta cada dia mais, e
para um pensamento reflexivo não apenas no âmbito
do Estado, mas também de todlo o País. Citamos aqui
o exemplo hoje dO ex-reitorWeber, que se encontra
implantando o modelo da Universidade do Espírito
Santo no Vale do São Francisco. Desta maneira, a uni
versidade investe na construção do saber científico, do
saber crítico, do saber inovador e, consequentemente,
na geração de condições que nos possibilitam superar

a crônica dependência do Brasil em relação aos paí
ses mais desenvolvidos.

Este investimento, costumamos dizer, é o melhor
retorno, principalmente quando alia, de maneira eficaz,
como no caso da universidade, o ensino, a pesquisa, a
extensão para se aproximar da sociedade, estabelecer
parcerias com o setor produtivo e atender às demandas
das comunidades excluídas. Essa abrangente atuação
manifesta-se na própria disposição geográfica que lhe
permite estar presente em locais diversos, como no
Campos de Goiabeiras, orgulho de todos nós; o Hos
pital Universitário em Maruípe; o Centro Agropecuário,
em Alegre e São José do Calçado; e a Coordenação
Universitária, em Nova Venécia e São Mateus.

Manifesta-se, também, nos cerca de 100 cursos
de graduação e pós-graduação ofertados, em variadas
áreas do conhecimento, responsáveis pela formação
da quase totalidade da mão-de-obra especializada do
Estado; no acolhimento aos mais de 14 mil alunos neles
matriculados; nas atividades da Secretaria de Atendi
mento Comunitário, buscando responderás demandas
que envolvem o direito coletivo à saúde, à justiça, ao
esporte, ao lazer, em suma, à cidadania; na prestação
de serviços de saúde, por meio do Hospital Universitá
rio Cassiano Antônio Moraes; entre inúmeros exemplos
que poderiam ser citados aqui desta tribuna.

O Sr. Marcelino Fraga - V.Exa. concede-me um
aparte?

A SRA. ROSE DE FREITAS - Com todo o pra
zer, Deputado.

O Sr. Marcelino Fraga - Parabenizo o Deputado
Renato Casagrande por essa justa homenagem à Uni
versidade Federal do Espírito Santo, ao Reitor Rubens
Sérgio Rasseli e a todos os professores presentes, que
fazem belo trabalho nesses 50 anos de vida da grande
Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui se falou
da questão deo Presidente Juscelino Kubitschek ter
assinado ato de criação da Universidade Federal do
Espírito Santo. Homenageio uma pessoa muito espe
cial para mim e para iodos os capixabas, na figura do
Senador Dirceu Cardoso, que na época era Deputado
Federal, e colheu a assinatura, no último dia e minu
to, do Presidente Juscelino Kubitschek, instituindo a
criação da Universidade Federa'l do Espírito Santo.
Quero também me somar aos Deputados Federais e
Senadores do Espírito Santo, juntamente com a Rei
toria da UFES, para incentivar a instalação de nova
universidade no Espírito Santo. Há Estados com 12
universidades públicas. O Espírito Santo tem apenas
uma. Precisamos levar - e o Reitor tem proposta e pro
jeto em mente - a universidade pública para o norte
do Espírito Santo, com novos cursos, para realmente
atender a essa região, que corresponde a mais de 1
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milhão de pessoas, todo o sul da Bahia e o leste de
Minas Gerais. Parabéns ao Deputado Renato Casa
grande pela iniciativa e à UFES pelo grande serviço
prestado ao Espírito Santo.

ASRA. ROSE DE FREITAS - Agradeço ao Depu
tado Marcelino Fraga o aparte.

Registro com satisfação a presença à reunião on
tem da nossa bancada do Prof. Og Negrão, que elabora
trabalho nesse sentido. Trata-se de proposta inovado
ra da universidade, que são os Centros Regionais de
Ensino à Distância. A bancada, numa atitude unísso
na, optou por apoiar a iniciativa e exigir do Governo
absoluta prioridade financeira quanto ao atendimento
da demanda no Orçamento de 2005.

Continuando, eu queria registrar que iodo esse
esforço tem produzido, Sr. Reitor, nos últimos 50
anos, muito do pensamento eda ação artística do
Estado do Espírito Santo. Também resultam em im
portantes estudos que são realizados em parceria
com a área de meio ambiente, muito relevante para
o Estado, que ao longo de todas as administrações
que por lá passaram foi muito desrespeitado.

Refiro-me também ao aproveitamento das sobras da
produção de petróleo trabalho de fundamental importân
cia, e a práticas inovadoras de formação de educadores,
entre representantes do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra e de comunidades indígenas, como
tivemos oportunidade de constatar recentemente.

Todo esse trabalho possibilita melhor compreen
são de nossa história e de nossos problemas, dando,
assim, inestimável contribuição ao desenho de um
projeto de desenvolvimento assentado na ~:,usca de
alternativas nacionais e auto-sustentáveis.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome
da Liderança do PMDB, quero homenagear os pro
fessores, funcionários e alunos que fazem da UFES
uma instituição de destaque na vida social e econô
mica do nosso Estado e do País. Parabéns a todos,
pelo compromisso que se renova a cada instante
desses 50 anos de profícua atividade, de dedicação
à causado ensino, da pesquisa, da construção do
saber e do pleno exercício da cidadania.

Em nenhum momento a Universidade nos decep
cionou. Tendo ou não suas pequends crises internas, vi
vendo ou não dificuldades econômicas, ela é objeto de
orgulho para todos nós. A classe política tem certeza de
que, na construção do saber e da cidadania, a UFES tem
função relevante no Estado do Espírito Santo.

Renovo nossa grande expectativa de que a
UFES possa continuar efetivamente se inserindo
na vida da comunidade do Estado, tão vilipendiado,
judiado, desrespeitado, il1sultado pela violência e
descaso das autoridades.

Deixo aqui. meu caloroso abraço a todos os pro
;f ssores e ao Reitor. Os senhores podem contar com a
bancada federal para alcançar as conquistas que hoje
t.stão construindo com novos projetos relativos ao ensino
à distârlcia·e à alfabetização, programa extremamente
valioso que acabei de conhecer. Daremos prioridade a
"')ses projetos, para auxiliá-los na parte econômica. É
(1 que o Governo pode fazer para ajudá-los a minorar a
fituaçã:> dos analfabetos do Estado do Espírito Santo.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 

Com a palavra o nobre Deputado Colbert Martins,
'. '310 PPS.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Renato Ca
~agrande; Prof. Rubens Sérgio Rasseli, Reitor da Univer
sidade Federal do Espírito Santo; Sra. Deputada Rose
de Freitas, coordenadora da bancada do Espírito Santo;
Senador João Batista Motta; Sr. Reinaldo Centoducatte,
Vice-Rottor da Universidade Federal do Espírito Santo,
cumprimento, em nome do PPS, a instituição universitá
ria do Espírito Santo, responsável, neste momento, pela
c:riaçãoda Universidade do Vale do São Francisco,.que
para nÓs, da Bahia, nos é muito cara. Portanto, as razões
de proxímidade entre nós são muito maiores.

Uma dúvida não deve existir: a Nação brasileira,
como um todo, necesstta de forma vital de conhecimento
científico e tecnológico, de modo que possa seguir cres
cendo € se desenvolvendo, mantendo o passo com as na
ções mais ricas do mundo. E este conhecimento, também
não resta dúvida, é a universidade que nos fornece.

Por isso é gratificante saber que a Universidade
Federal. do Espírito Santo chega a meio século de exis
tência.. sso comprova, mais uma vez, que seus criado
res tinham uma visão exata de progresso social e en
tendiam que somente umaentidade de ensino superior
"Jltada para o futuro poderia levar, até esse futuro, seus

jovens r9studantes. E, dados os resultados de agora, é
um orgulho reconhecer que estão vencendo.

Em estudo recente realizado pelo Ministério da
Educação, baseado em dados colhidos pelo IBGE,
E~sse Ministério levantou a relação daquelas cidades
que, no País, concentravam o maior número de jovens
:: ltre 18 e 24 anos em suas universidades. E Vitória
t ;tá ertre as 10 maiores, competindo com capitais do
liÍvel do Porto Alegre e de Curitiba.

E esses resultados são os mais palpáveis. O
'':5tadc, pequeno, e pelo menos até o final da Se
gunda Guerra Mundial vivendo quase que exclusi
vamente da agricultura, em especial o café, apre
~;entou um surto de industrialização excepcional,
numa nama de atividades fabricantes, sem deixar
de lado, é certo, o agronegócio.
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Tudo isso exige pesquisa, el)tudo demorad() de
mercado e de condições de produção, além tie ciência
e tecnologia. E, convenhamos, a Universidade Federal
do Espírito Santo mostrou-se inteiramente à altura para
enfrentar e vencer os tantos desafios colocados pelo
progresso - e pelo progresso acelerado - no destino
de qualquer comunidade.

Em tempo universitário, 50 anos parecem signi
ficar pouca coisa. Afinal, as universidades de Buenos
Aires, de São Marcos, em Lima, a do México e de Hava
na já comemoraram quatro séculos de existência. Mas
anima saber que, em tempo que podemos considerar
assim tão exíguo, a Universidade capixaba excedeu
se e devolveu ao social um contingente meritório de
profissionais do mais alto nível, de capacidade profis
sional assim tão bem comprovada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Reitor,
ontem, participamos de reunião com reitores do Nor
deste, na: qual o representante do Ministério da Edu
cação fez afirmação extremamente importante: "No
Brasil, apenas 5 milhões de pessoas possuem, neste
momento, título de nívelsuperior", o que correspon
de a menos de 3% da população brasileira. Num pais
que se pretende desenvolver, esses números nunca
são menos que 15 a 20%. Na realidade, só chegam
a essa percentagem, porque nos últimos quatro anos
houve grande aumento no número de universidades
particulares que estão ocupando espaço de forma
ção. E, por outro lado, nem sempre o mais adequado.
Neste momento, a titulação superior no Brasil abrange
número muito pequeno de cidadãos. Desse modo, é
preciso que seja ampliado.

Sr. Presidente, ontem, na mesma reunião, de
fendemos que as ampliações no sistema universitário
brasileiro têm de ser feitas por meio das universidades
públicas. Na qualidade de professor da Universidade
Estadual de Feira de Santana, percebo que, nos cur
sos noturnos, a presença de pessoas do segmento
mais pobre da população e de negros é muito maior,
o dobro dos que freqüentam a universidade durante o
dia. O sistema de cotas pode ser resolvido também por
esse caminho, abrindo-se cursos noturnos. Na nossa
universidade, a ociosidade noturna chega a mais de
40, 50% da sala de aula.

Concluo, Deputado, reiterando que é necessário
investirmos, cada vez mais, na universidade pública.
Amanhã, os Ministros Eduardo Campos e Eunício
Oliveira estarão no CPqD da UNICAMP, inaugurando
rede de alta velocidade de comunicações por Internet
entre as universidades do País, algo extremamente
importante e necessário para a pesquisa. Eu tam
bém participarei agora de setores e da universidade
do Amazonas que estão reunidos nesta Casa para

discutir pesquisa na floresta, enfim, tudo o que é im
portante para o desenvolvimento, para a ciência e a
tecnologia do Brasil.

Em nome da bancada do Partido Popular Socialista
nesta Cãmara, trago o nosso abraço de louvor e estímulo
a todos aqueles professores, alunos e funcionários, que,
nesses 50 anos, souberam constnJir e engrandecer um
centro universitário reconhecidamente brilhante.

Parabéns à Universidade Federal do Espírito
Santo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - O

Magnífico Reitor da Universidade Federal do Espírito
Santo, Prof. Rubens Sérgio Rasseli, faria um pronuncia
mento neste ato. Com a permissão de S.Sa. e sabendo
que não alcançará seu desempenho, esta Presidência
lerá o discurso, pois o Regimento não permite a mani
festação de quem não seja Deputado.

O Senador João Batista Motta também deseja fa
zer uma homenagem à universidade, mas o Regimento
não permite que concedamos a palavra a S.Exa. Por
intermédio de minha participação, registro a homena
gem do Senador à universidade, pelo seu trabalho, e
à população do Estado do Espírito Santo. Não peço
desculpas, por não ser minha a responsabilidade.

Registro o pedido do Prof. Rubens Rasseli de al
terarmos o Regimento, para permitir que convidados
homenageados possam participar das sessões sole
nes. A assessoria pode estudar o caso.

O Prof. Rubens Rasseli, Reitor da UFES, deixou
conosco o pronunciamento, que lerei a seguir.

A SRA. ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Tem
V Exa. a palavra.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB-ES. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero
fazer uma solicitação a VExa. Esta Casa não tem seguido
seu Regimento Interno em muitas situações e, em algu
mas sessões solenes que realizamos, os homenageados
têm falado. Por 8 vezes o Regimento foi descumprido, e o
protocolo atendeu à necessidade de os ouvirmos.

Sr. Presidente, conheço o comportamento ab
solutamente correto de V.Exa. E não estamos co
metendo nenhum crime. Há pouco, um assessor da
Mesa me perguntou se eu achava certo quebrar o
Regimento. Quero registrar que não o quebrei; mas
ele foi quebrado inúmeras vezes.

Se VEXa. nos permitir essa condescendência,
ouviríamos algumas palavras do Reitor, porque esta
não é uma sessão apenas de homenagem, mas uma
sessão que entra para a história como preito aos 50
anos de muita luta em favor do desenvolvimento cul-
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tural e artístico e da excelência do pensamento no
nosso Estado.

Se V. Exa. entender que a minha irreverência não
ultrapassa os limites da sua atuação, gostaria que
atendesse a essa solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 
Deputada Rose de Freitas, informa-me a Assessoria
que o Regimento foi quebrado outras veZes com a
autorização do Presidente da Casa, Deputado João
Paulo Cunha.

Antes de decidir sobre o pleito de VExa., passo
a ler, a pedido do Presidente João Paulo Cunha, o ato
de convocação de sessão extraordinária para hoje.

Ato Convocatório

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 67 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, convoca
os Senhores Parlamentares para sessão extraordiná
ria a ser realizada hoje, 6 de maio, às 13 horas, com
a seguinte Ordem do Dia: discussão, em turno único,
das Medidas Provisórias nºs 172-A, 173, 174 e 175,
de 2004; e dos Projetos de Lei nºs 3.015-A, de 2004;
e 2.1 09-A, de 1999.

Brasília, 6 de maio de 2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Tem
V. Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU
BLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Jus
tifico a ausência do Deputado Neucimar Fraga, que
está presidindo uma reunião da Comissão de Segu
rança Pública. S.Exa. pediu-me para, em seu nome,
parabenizar os representantes da Universidade Federal
do Espírito Santo.

A Deputada Rose de Freitas fez uma solicitação.
Em outras sessões, o Presidente da Casa, João

Paulo Cunha, concedeu a palavra a não Parlamen
tares. S.Exa. não está aqui, mas acato o pedido da
nobre Deputada.

Primeiro, passo a palavra ao Senador João Batista
Motta e, em seguida, para encerrar,ao Reitor Rubens
Sérgio Rasseli. Depois me explicarei ao Presidente
João Paulo Cunha.

A SRA. ROSE DE FREITAS -Irei com V.Exa.,
Sr. Presidente. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Soli
cito à Deputada Rose de Freitas que presida os trabalhos,
porque tenho de ausentar-me por alguns minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Con
cedo a palavra ao Senador João Batista Motta.

O SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB
- ES. Sem revisão do orador.) - Caríssimo Deputado
Renato Casagrande, articulador desta sessão; Depu
tada Rose de Freitas, que preside neste momento os
trabalhos; caríssimos Deputados Federais; caríssimos
Reitor Rubens Rasselí e Vice-Reitor Reinaldo Cento
ducette, professores e alunos da Universidade Federal
do Espírito Santo, é um orgulho muito grande para mim
participar desta sessão, porque, afinal de contas, talvez
seja eu o arquivo vivo e mais antigo aqui presente.

Deputado Feu Rosa, fui aluno da UFES, da Facul
dade de Direito, ao lado do Palácio Anchieta, em uma
época difícil para o País, em que o desenvolvimento
não havia chegado entre nós, e as forças reacionárias
atuavam de norte a sul.

Participei da luta que o grande Senador Dirceu
Cardoso empreendeu perante o Presidente Jusceli
no Kubitschek para que em 1961 conquistássemos a
nossa universidade. Foi com alegria e comemoração
que participei daquele momento.

Posteriormente, fiz parte do movimento para que
tivéssemos nosso campus universitário. Lembro-me de
minha escola, ao lado do Palácio Anchieta, da Facul
dade de Odontologia, na subida, após a Rua Graciano
Neves. Lembro-me da Faculdade de Engenharia, em
Maruípe, perto do quartel de polícia. Naquela opor
tunidade, a maioria não queria que fôssemos para
Goiabeiras. Uns diziam que estávamos indo para os
manguezais; outros, que estávamos indo para o meio
do mato. A corrente contrária à construção do centro
universitário era muito grande.

Ao lado do Prof. Jair Etienne Dessaune, participei
de muitas lutas e de muito trabalho. Graças a Deus,
como em todas as lutas de que participei, enxerguei a
vitória à nossafrente. Fizemos a primeira visita ao local,
acompanhando o Prof. Jair Etienne Dessaune.

Não queria falar das mazelas ou das dificuldades
por que passa a nossa universidade. Sabemos da luta
salarial enfrentada nos últimos 10 anos e do sacrifício
por que os professores universitários têm passado.

Deixo meu apelo ao Presidente da República
para que olhe as nossas universidades - não só a do
Espírito Santo, mas as de todo o Brasil-, a fim de evi
tar greves. Assim, a universidade poderá marchar no
caminho brilhante que sempre trilhou.

É enorme o orgulho que os capixabas têm pela
Universidade Federal do Espírito Santo. É louvável o
trabalho realizado em parceria com Prefeituras e com
grandes empresas, como Aracruz Celulose e Compa
nhia Siderúrgica de Tubarão, na busca do crescimento
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econômico e desenvolvimento industrial e tecrl0lógicc>,
conseguindo êxito em tudo a que se propõe a fazer..

Meus parabéns a todos os reitores na pessoa
do amigo Rubinho.

Meus parabéns aos professores, alunos e funcio
nários da Universidade Federal do Espírito Santo.

Peço a Deus que abençoe esse trabalho, come
çado em 1961.

Os últimos 50 anos têm grande responsabilidade no
desenvolvimento deste País. Nesse período, tivemos a
criação do DNER, da PETROBRAS e da ELETROBRÁS.
Vivemos em um país grande, maravilhoso. O problema de
termos 40 milhões de pessoas pobres não é tão grande
diante da nossa grandeza. Falta aperias determinação
para que as desigualdades sociais possam ser vencidas.
Mas devemos também nos orgulhar, porque não somos
a China, que até pouco tempo possuía. 800 milhões de
miseráveis enoje possui 600 milhões.

Só estou me referindo a esse episódio para dizer
que, com o trabalho da Universidade Federal do Espírito
Santo e das demais faculdades privadas brasileiras, sai
remos das dificuldades que estamos enfrentando. Sere
mos um grande País, talvez o principa~ do Planeta.

Parabéns a todos que vivem no campus univer
sitário do meu Estado, Espírito Santo.

Muito obrigado. (Palmas.)

Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Rose de Freitas, § 2 9 do art. 18 do
Regimento Interno, e Renato Casagrande,. §
2 9 do art. 18 do Regimento Interno.

OSR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Mui
to obrigado, Senador João Batista Motta.
'" Passo a palavra ao Prof. Rubens Sérgio Rasseli,
Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, últi
mo orador desta sessão solene.

O SR. RUBENS SÉRGIO RASSELI - Sr. Presi
dente e Líder da bancada do PSB na Câmara Federal,
Deputado Renato Casagrande; Sra. Deputada Rose de
Freitas, Coordenadora daBancada Federal do Espírito
Santo; Sr. Senador João Batista Motta, minhas senho
ras e meus senhores, ,:i UFES agradece a esta Casa a
oportunidade de se manifestar nesta sessão solene.

A presença da Uníversidade Federal do Espírito
Santo para uma homenagem nesta Casa é um marco
na história do povo capixa.ba, um povo guerreiro, com
pés no presente e olhos no futuro" Esse povo conseguiu
construiu um território de progresso e desenvolvimento,
liderando, em muitas atividades. a marca de um Brasil
que dá certo, que tra~lh"l~êqLl<?produz.

Somos hoje o méuorprodutor mundial de celulose
e eucalipto de fibra curIa. TenKx=; (} rnaior complexo por
tuário da América Latina, e as nossas empresas Vale do
Rio Doce e Samarco Mim1ração. representam 25% da
produção mundial de pelotas e de minério de ferro. Na
agricultura, somos o major produtor mundial de mamão
papaia e o maior prodllí:()í' nacional de café conillon.

Serncontçuque a Capital, Vitória, está entre as 5 me
lhores cidâdes do Brasil em qualidade de vida.

O futuro nos acena com grandiosidade. Em ter
mos de exploração de petróleo, o Espírito Santo é hoje
o maior foco de atenção do mundo. Neste contexto,
destacamos a PETROBRAS, empresa líder mundial
em tecnologia para exploração de águas profundas,
cujos escritórios estão em nosso campus de Goiabei
ras e com quem temos parceria que só engrandece o
Estado e nos enche de orgulho.

A UFES constitui um dos pilares do processo
transformador no Estado. Conseguiu situar-se como
centro dinâmico do conhecimento em conjunturas
muito diferentes todos essesanos, superando sempre
os obstáculos. Nosso segredo é muito simples: jamais
nos restringimos â condição de templo que emana
conhecimento. Pelo contrário, abrimos as portas da
Universidade para a comunidade e levamos propostas
inovadoras ao sistema produtivo. Jamais deixamos de
ser interativos, cumprindo efetivamente papel decisivo
na solução dos problemas ligados ao Espírito Santo,

Nesses 50 anos, por intermédio da pesquisa e da
extensão, a UFES formou um histórico que hoje é patri
mônio não só do Espírito Santo, mas de todo o Brasil.

Estamos presentes na luta por um Brasil melhor, com
menos desigualdades e mais emprego. Participamos, com
projetos e onde se fizer necessário, da luta do Govemador
Paulo Hartung para sanearo Estado e reconstruir nossas
instituições por intermédio de um choque ético e moral.

Respondemos com criatividade â escassez de re
cursos. Neste ano, por exemplo, nosso orçamento para
custeio foi reduzido em relação ao ano anterior. De R$
13 milhões, em 2003, desceu para R$ 11 milhões. Não
vamos perm~irque essa restrição nos desestimule. Pelo
contrário, estamos nos preparando para implantar o curso
de Engenharia de Petróleo no campus de São Mateus.
Temos mais de 6 mil professores concluindo licenciatura
nos cursos a distância e nos preparamos para arrojado
trabalho de erradicação do analfabetismo, em convênio
com o SEBRAE e com o Governo do Estado.

Como os senhores podem notar, participamos do
esforço do Governo Lula por um Brasil melhor, oferecen
do o que temos de mais importante: a inteligência e a
capacidade de representar a sociedade a quem respei
tamos,e por quem estamos sempre dispostos a lutar.

E esta Universidade que está hoje diante dos se
nhores - agradecida pela homenagem, emocionada pelo
reconhecimento do nosso esforço e de portas abertas
para o futuro. Neste contexto, destacamos o trabalho da
bancada capixaba, que nunca nos· temfaltado em apoio
e atenção. Manifestamos nosso agradecimento especial
ao jovem Deputado Renato Casagrande, que em tão
pouco tempo de mandato já aparece como uma das
boas cabeças do Congresso Nacional. É de capixabas
assim que nos orgulhamos. E por termos representan
tes desta magnitude, acreditamos num futuro de mais
justiça social e dignidade para todos.
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Renato Casagrande é um ícone. Representa os
jovens capixabas, que vêem em nossa instituição,
mais que um centro de produção de conhecimento,
a oportunidade de crescer e de promover o desen
volvimento dos cidadãos.

Para finalizar, Sr. Presidente Deputado Renato
Casagrande, gostaria de citar pequeno trecho da Carta
de Paulo aos Coríntios, trecho que representa nossa
visão de mundo e, mais do que isso, resume a maneira
como a Universidade Federal do Espírito Santo, nos
seus 50 anos, conduz-se.

Disse o Apóstolo Paulo:

"Ainda que eu fale a língua dos homens
e dos a.njos, se não tiver amor, serei como o
bronze que soa, ou como o címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e co
nheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda
que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar
montanhas, se não tiver amor, eu nada serei.
Tudo passa. Só o amor jamais acaba".

Na verdade, é o amor à nossa gente que mantém
viva a UFES após esses 50 anos.

Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 

Agradeço ao Magnífico Reitor Professor Rubens Rasseli
pelo seu pronunciamento. Agradeço também a todos
a participação.

Registro a presença do Sr. Leonardo, da FE
NAINFO, que está sempre nos ajudando nas áreas
de ciência e tecnologia e de informática.

Esta sessão solene contou com a participação da
maioria dos Parlamentares do nosso Estado, bem como
com a presença de Parlamentares de outros Estados.

A.gradeço a presença aos Profs. Rubens Ras
:-31i, RElinaldo Centoducette, Renato Pirola, Santinho
Ferreira de Souza, Francisco Guilherme Emmerich e
~ 3bastião Pimentel Franco, assim como aos Srs. Paulo
tloberto, Luís Vital e demais dirigentes e autoridades
~~'a Universidade Federal do Espírito Santo.

A Universidade terá extensa programação para
comemorar os 50 anos de sua fundação, da qual todos
poderemos participar.

E:;ta sessão solene, Prof. Rubens Rasseli, foi
r;';lra hcmenagear essa grande Universidade, que vem
Fperfeil(oando-se a cada dia. É o reconhecimento da
bancada capixaba ao trabalho que a Universidade
clesenvolve hoje no Estado do Espírito Santo, como
(\xemplo de diversas iniciativas na área tecnológica
que influenciam outros Estados e países.

E,:;ta é uma homenagem da Câmara dos Depu
,'-Idos, do Congresso Nacional, a esta instituição e a
1<)das as outras instituições de ensino superior, que
wbrevivem com muita dificuldade em nosso País.

E<pressamos, portanto, nossa gratidão e reconhe
cimento à Universidade Federal do Espírito Santo, por
intermédio da qual homenageamos todo o povo capixa
ba, que valoriza, participa, estuda, trabalha e depende
da ação cada vez mais eficiente dessa instituição.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renato Casagrande) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 06
minutos.)

Ata da 80ª Sessão, Extraord'inária, Vespertina,
em ede maic) de! 2004

AMAPÁ

COROI\jEL ALVES PL PUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
EDUAFlDO SEABRA PTB
GERVASIO OLIVEIRA PDT
JANETE CAPIBERIBE PSB
r>tal de Amapá: 5

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
:'.'\IN P:)NTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB

Presidência dos Srs. João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira,
1º Vice-Presidente; Francisco Turra, Geraldo Thadeu, Luiz Alberto,

§ 2º do artigo 18 do RI~gim€lnto Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM À CASA
OSSRS.:

Inocêncio Oliveira
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Wilson Santos
Confúcio Moura

RORAIMA

DA. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PL PUPSL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 3
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JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
Total de Pará: 14

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB
MIGUEL DE SOUZA PL PUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PL PLlPSL
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
Total de Acre: 5

TOCANTINS

HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PL PLlPSL
OSVALDO REIS PMDB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

COSTA FERREIRA PSC
DA. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PSB
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV

WAGNERLAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELOTEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 16

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO IN\ORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
FERNANDO FERRO PT
JORGE GOMES PSB
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MARCOS DE JESUS PL PUPSL
MAURíCIO RANDS PT
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
JURANDIR BOlA PSB
LUIZ DANTAS PTB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

HELENO SILVA PL PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JORGE ALBERTO PMDB
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PUPSL
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
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PL PUPSL
REGINALDO GERMANO PP

--'''-'---~---

ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 33

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
CABO JÚLIO PSC
CARLOS MELLES PFL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
L1NCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOU PSDB
Total de Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
MARCELlNO FRAGA PMDB
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MAHCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Tota! de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PFL
CARLOS RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO GABEIHA S.PART.
FERNANDO LOPES PMDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JUíZA DENiSE FROSSARD PSDB
LEONARDO PICCIANI PMDB
UNDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SE8SIM PP
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI GASQUES PL PUPSL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTII PFL
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP

IvAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOSPMDB
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ MENTOR PT
LOBBE NETO PSDB
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MILTON MONTI Pl.PUPSL
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZARATTINI PT
Total de São Paulo: 42

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
PEDRO HENRY PP
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITIENCOURT PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SERGIO CAIADO PP
Total de Goiás: 10



111 - EXPEDIENTE

( Não há expediente a ser lido.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
nobre Deputado Carlos Nader.

O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia o
Goguin1e discurso.) - Sr. Presidente, há um estudo do
Coverno para, sob a justificativa de afastar os jovens
da criminalidade, dobrar o número de recrutas das
Forças Armadas. Aparentemente, trata-se de solução
em bOéc hora apresentada para resolver um dos mais
sérios problemas da juventude brasileira. Mas só apa
rentemente. Na prática, tenho muitas dúvidas de que
a medida obtenha o efeito desejado.

A formação militar, que inclui uma série de que
~.itos, c::>mo respeito e disciplina, é útil à formação do
-.1ráter do ser humano. No entanto, esperar que ele
complete 18 anos para lhe proporcionar esse tipo de
oportunidade é demasiado tarde. O jovem brasileiro
necessita de atenção especial, sim, mas de outro tipo,
que pa;sa, antes de tudo, pela família. A criança que
cresce num ambiente desagregado, porque pai e mãe
r;ão têm emprego fixo, nem têm uma fonte de renda
f le lhes permita criar os filhos com dignidade, com
j :esso à educação e à saúde, sempre terá chances
Illaiore:; de se envolver com o crime.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CLÁUDIO CAJADO, servindo como 2°
'~ecretario,procede à leitura da ata da sessão antece
l:ente, d. qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
MURILO ZAUfTH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PMDB
ALEX CANZIANI PTB
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL PUPSL
COLOMBO PT
ORA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
JOSÉ BORBA PMDB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PL PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PREITO PT
ALCEU COLLARES PDT
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
FRANCISCO TURRA PP
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO S.PART.
MARIA DO ROSÁRIO PT

=2,;;.;07;..::8~4--::S:..:::e~xt::::.a-..;.:fe:;.;;ir~a....:7:..- --:::D.::..lr::..',:l~IO:::..:::D:.:.Ac..::C:.:..Â~M.::..A:.:..::.Rt\ DOSO;;..E_P_U.;;..T.;..;..A;;;;.D'-"O'-"S'-- M:.:..;.:::ai;:.o-=d;:.e=2=.;OO:....:.4

v ILTor~ CAROlAS PTB
USVALDO BIOLCHI PMDB
Pl.\ULO PIMENTA PT
r\RCIGIO ZIMMERMANN PT
VEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 15

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista
ele pre~;ença registra na Casa o comparecimento de
~;24 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

E:;tá aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

rrasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

--------
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Muito mais útil para as futuras gerações é aumen~
tar o investimento na saúde, combater a favelização;
que se amplia nas grandes e médias cidades, cons
truindo casas populares com a infra-estrutura necessá
ria para que as famílias convivam num ambiente limpo
e cidadão. Além do mais, o combate ao desemprego,
o estímulo aos estudos, a geração de oportunidades,
isso, sim, são medidas capazes de afastar crianças e
jovens do mundo obscuro do crime.

Hoje, no entanto, imensa parcela da juventude
brasileira olha para frente e não percebe, porque não
existem chances de se desenvolver profissionalmente.
Muitos, inclusive, desistem da educação escolar por
que, diante do desemprego do pai elou da mãe, se
vêem obrigados a buscar alguma fonte de renda que
lhes permita ajudar no sustento da casa, quando não
são totalmente responsáveis por ela.

Servir ao País, atuar no Exército, na Marinha
ou na Aeronáutica deve ser um estímulo à juventude,
sempre, mas não se deve esperar que essa atuação,
por si só, seja capaz de permitir ao jovem se livrar dos
tentáculos do crime, que o atrai por uma razão única:
a remuneração. Quem ainda não teve conhecimento
de declarações de jovens envolvidos com o tráfico que
mensalmente ganham mais que os próprios pais?

Portanto, alterar esse quadro, conscientizar o
jovem a ser uma pessoa de bem inclui várias etapas:
passa pela família, pelo emprego, pela educação, pela
criação de oportunidades. Este é um débito que o País
tem com o povo, principalmente com a juventude. E
só a partir do momento em que conseguir saldar tal
débito será possível imaginar que a criança e o jovem
pensarão duas vezes antes de ingressar no mundo
do crime.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna para me reportar a algo que
considero de extrema gravidade. Farei este discurso
hoje, ainda que o plenário não esteja muito cheio, di
retamente aos Deputados com assento nesta Casa.
Espero que, por meio do sistema de som nas várias
dependências da Casa e pela TV Câmara, S.Exas.
possam ouvir meu discurso, pois considero este mo
mento de extrema gravidade.

Precisamos fazer uma reflexão sobre o que ocor
reu ontem no Senado Federal. Os Senadores rejeitaram
a medida provisória que proíbe o funcionamento das
casas de bingo no País. Essa é a primeira de inúmeras
derrotas que o Governo começa a sofrer.

Digo isso, Sr. Presidente, porque o Senado da
República, por intermédio dos seus membros, está
tendo altivez nos seus posicionamentos, em acordo
com o que existe de mais sublime, o respeito à opinião
pública. Aqui, nesta Casa, estamos reiteradamente
sendo o anexo do Palácio do Planalto. Não podemos
admitir que este Parlamento ande a reboque do Poder
Executivo e que não possamos fazer valer a vontade
soberana daqueles que nos elegeram e confiaram os
seus votos para que pudéssemos desempenhar nossa
função, que é defender o País, mas, acima de tudo, o
povo brasileiro.

O Senado Federal deu uma demonstração - e
inclusive com membros da base de apoio do Gover
no - de que nem tudo que o Governo propõe ou faz
é correto e deve permanecer como se tivesse o mo
nopólio da verdade. Nós precisamos, de igual forma,
Sr. Presidente, agir com essa altivez. A Câmara dos
Deputados tem a obrigação de fazer valer sua opinião,
e nós temos que construir, por meio do entendimento
ou das votações democráticas que aqui se realizam, o
valor que este Parlamento tem. Não é por outro moti
vo que o Senado Federal tem tido preponderância na
assistência da opinião pública, em detrimento à Casa
do povo, à Câmara dos Deputados.

Por isso, Sr. Presidente, devo dizerque teremos gran
des batalhas daqui para frente. A primeira já está instalada
com a comissão que irá rever o valor do salário mínimo.

Dentre as guerras que a humanidade já fez, eu a com
pararia à Guerra deVerdun, naFrança, em 1918, quando
os aliados estavam em combate com os alemães.

Nós construiremos nessa batalha os meios pelos
quais devolveremos autonomia a este Poder, fazendo
valer os compromissos históricos do PT com a classe
trabalhadora, os compromissos de campanha, valori
zando aquele que menos ganha, o trabalhador assa
lariado com o mínimo.

Temos de aumentar esse valor de R$260,OO. Re
almente, como todos dizem claramente, é uma mixaria,
é, como afirmam os baianos, uma merreca, um valor
ínfimo, R$20,OO. É um absurdo esse aumento real de
1,7%, quando esperávamos, como dito na campanha,
que o poder aquisitivo do salário mínimo fosse dobrado
nos 4 anos de forma real. Nós cobraremos isso.

Sr. Presidente, a primeira batalha já foi travada.
Certamente, outras virão. A maior delas, que eu com
pararia à Batalha de Stalingrado, a maior já travada
entre os homens, quando os russos resistiram à inva
são alemã, será instalada neste plenário no dia em que
votarmos a medida provisória do salário mínimo.

Tenham certeza de que faremos com que aque
les que disseram uma coisa em campanha e hoje
fazem outra mostrem a sua cara. A votação será
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artigo por artigo, nominalmente, para que o povo
veja que o discurso de campanha não pode nem
deve fugir das obrigações e da responsabilidade
assumidas quando a pessoa se elege.

Nós, políticos, temos a responsabilidade de limpar,
de fazer uma catarse na imagem tão deploravelmente
contida na opinião pública. Depende de nós fazermos
valer, com nossa dignidade e nossas palavras, a res
ponsabilidade que o eleitor, com seu voto, transfere ao
político, que, depois, deve agir com coerência.

Por isso, Sr. Presidente, iremos, sim, travar ba
talhas incansáveis neste plenário, até que o Governo
réveja essa postura, no mínimo arrogante, de achar-se
senhor da verdade e não admitir críticas construtivas
que os Parlamentares da Oposição ou da sua base de
apoio têm feito para melhorar suas propostas.

Iremos fazer com que.o salário mínimo seja au
mentado de forma responsável, tendo em vista as re
servas de contingência existentes no Orçamento vigente
para o exercício de 2004 e o cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, para promover a necessária,
importante e indispensável transferência de renda que,
com justiça social, combaterá as desigualdades.

Queremos que o País volte a crescer e possa
se desenvolver de forma conseqüente e responsável;
queremos, acima de tudo, combater a pobreza e a mi
séria. Não se combate a pobreza e a miséria, nem se
gera crescimento econômico com esse salário mínimo
ínfimo. Foram apenas 20 reais de aumento, 1,7% de
ganho real. Estamos alertando que isso é uma absur
do, é um erro do Governo.

A partir deste momento até o dia da votação em
plenário, iremos lutar para aumentar esse valor. Essa
é uma aspiração popular e, acima de tudo, uma de
terminação dos Parlamentares compromissados com
seus eleitores. Queremos um país como o Brasil forte,
desenvolvido e com justiça social.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Companhia Docas do Rio de Janeiro
participa, cada vez mais, do processo de desenvolvi
mento econômico do Estado. Com larga tradição e
experiência na operação portuária, sua nova missão
institucional consiste basicamente na gestão dos 5
portos do Estado: Rio de Janeiro, Sepetiba, Angra dos
Reis, Forno - em Cabo Frio - e Niterói.

Para nossa alegria, o Presidente Lula anunciou
recentemente a aplicação de grandes investimentos
no Porto de Sepetiba. Essa atitude, nobres colegas, é
importantíssima pará alavancaro desenvolvimento do
Complexo Portuário e Industrial de Sepetiba, por onde
passa grande parte da produção nacional e interna
cional de grãos e de minério de ferro, além de cargas

diversas. É inegável que o Porto de Sepetiba desem
penha papel preponderante na economia brasileira,
sendo um dos maiores portos da América Latina.

Contudo, Sr. Presidente, não obstante essa
louvável atitude do Governo Federal, os demais por
tos do Rio de Janeiro necessitam também de novos
investimentos, tendo em vista que não podem ficar
aquém dos constantes avanços tecnológicos, so
bretudo em face das relações econômicas que se
multiplicam no âmbito do MERCOSUL, bem como
daquelas provenientes de um maior estreitamento
comercial com as grandes nações do Hemisfério
Norte, em virtude do fenômeno da globalização.

Entendo que os portos de Angra dos Reis, Forno e
Niterói possuem uma excelente vocação turística por esta
rem localizados, respectivamente, no litoral sul do Estado
e na Região dos Lagos, onde se encontram as mais belas
praias do nosso querido Estado e do País. Dessa forma,
necessário se faz prepará-los adequadamente para um
melhor desempenho de suas funções e para o desenvol
vimento de novas potencialidades de negócios.

Por tudo já falado, Sr. Presidente, nobres Depu
tados, gostaria de fazer um apelo ao Governo Federal
para que não apenas aloque recursos para o desenvol
vimento do Porto de Sepetiba, mas para que também
desenvolva ações que contemplem os outros 4 portos
- Angra dos Reis, Forno, Niterói e especialmente o da
Capital, que já foi um dos maiores deste País em vo
lume de exportação e que está situado numa região
com grande potencial turístico.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pro
nunciarnento seja divulgado nos meios de comu
nicação da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, gostaria de aproveitar o dia de hoje, véspera
do Dia das Mães, para saudar as mães deste País.

Faço uma saudação especial às mulheres ama
zônidas mães, sejam elas ribeirinhas, seringueiras,
indígenas, trabalhadoras rurais, sem-terra, profissio
nais liberais, funcionárias públicas. Saúdo essas mu
lheres cheias de garra e de energia, na esperança de
que continuem tendo a força e a coragem necessárias
para lutar em defesa de creches, de melhores salários
e condições para criarem seus filhos.

Sr. Presidente, falando em melhores salários,
aproveito a oportunidade para deixar minha palavra de
solidariedade aos servidores públicos em greve neste
País. Policiais federais, servidores da Advocacia-Geral
da União, auditores da Receita Federal e servidores
do INSS estão em greve por melhores condições de
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trabalho e salário - e mais de uma dezena de catego"
rias ameaça entrar em greve. m

Sr. Presidente, o povo brasileiro elegeu o Pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva na esperança de
obter respostas para as imensas demandas sociais
reprimidas ao longo de décadas de descaso dos
governantes.

Todos sabemos que a herança maldita deixada
particularmente pela era FHC, marcada pelo cresci
mento das dívidas interna e externa, pela estagnação
econômica, pelas privatizações indiscriminadas, .limita
a capacidade de ação do novo Governo, a braços com
pesado passivo de problemas para resolver.

Este Governo e os movimentos sociais, porém,
apesar de todas as dificuldades, têma grande oportu
nidade de inaugurar um novo momento nas relações
entre os servidores públicos e a administração pública.
Uma relação de diálogo, de negociação permanente,
de fraternidade nas discussões; uma relação que reco
nheça 2 princípios básicos: primeiro, este Governo é de
todo o povo, porém não pode suprir todas as demandas
em curto prazo de tempo. Assim sendo, é necessário
que os movimentos sociais e o Governo assumam o
compromisso de construir uma é:lgenda que alcance,
no longo prazo, os objetivos almejados por todos, pois
este Governodeve ser e é de todos. O segunde princípio
básico é simples: as reivindicações são justas.

Infelizmente, não é o que verificamos nas nego
ciações acerca das atuais greves dos servidores pú
blicos federais. Atualmente, estão em greve por melho
res condições de trabalho e salários policias federais,
servidores da Advocacia-Geral da União, auditores
aa Receita Federal e servidores do INSS, e ameaçam
~mtrar em greve mais uma dezena de categorias. No
próximo dia 10 de maio, 800 mil servidores federais
8',meaçam entrar em greve.

De todas essas greves, Sr. Presidente, a da Polí
pia Federal é exemplar na demonstração de como não
(!Jeve ser conduzidas as negociações. Corte de ponto,
9fensas, fim das negociações, é nesses termos que
$e discute a greve. É importante lembrar que desde
dezembro o Governo promete apresentar uma propos
ta sobre a pauta de reivindicações dos policiais fede
rais, a qual basicarnenteexige o cumprimento da Lei
nº 9.266/96, que garante vencimento de nível superior
aos agentes da Polícia Federal. O Governo apresentou
uma proposta de reajuste de 17% nas gratificações e
encerrou as negociações. Como ela não foi aceita por
parte dos grevistas, mandou cortar o ponto, e ponto
final. Não estoU exigindo que o Governo dê 100% do
que a categoria pede, mas fazendo uma ponderação
sobre a necessidade de que seja apresentada uma
proposta viável para os servidores em greve,

O Diretor da Polícia Federal declarou, em recente
audiência pública na Comissão de Segurança Pública
desta Casa, que o endurecimento nas negociações
é resultado de insultos trocados pelos negociadores.
Concluímos, então, que não existe negociação no en
caminhamento da Polícia Federa~, mas, sim, imensa
ausência de diálogo.

Isto é inconcebível, inimagilliável. Não podemos
permitir que uma categoria fundamental para o com
bate ao crime organizado fique 55 dias de greve! Ou o
Governo não está vendo o avanço do crime no Brasil OU

há total inoperância dos negociadores do Governo.
Sr. Presidente, os servidores grevistas da Polícia

Federal têm demonstrado, nos últimos 2 dias, que querem
negociar. Os Deputados Paulo Pimenta, Moroni Torgan,
Antonio Cartos Biscaia, ·Iriny Lopes e eu conversamos com
o Presidente João Paulo Cunha, que se mostrou disposto
a interceder para que o Governo retome as negociações
com os servidores da Polícia Federal, que, em nome da
negociação, estão deliberando sobre a suspensão da
greve em diversos Estados do País.

A propósito, quero desta tribuna fazer um apelo
ao Ministro Márcio Thomaz. Bastos, por quem tenho
muito respeito: não exija, por favor, o fim da greve para
reabrir a negociação. Tenha a boa vontade de aceitar a
suspensão da greve, apontada pela categoria, porque
até mesmo isso é difícil para eles deliberar em assem
bléia-geraI. Peço paciência ao nosso Governo, a fim de
que se privilegie o processo de negociação.

É necessário num ponto fazer justiça ao Governo.
Ele apresentou propostas de reajuste salarial aos ser
vidores públicos federais melhores que as do Governo
anterior. Infelizmente, a demanda reprimida é grande
e muitas categorias, independentemente de governos,
não se dispõem a esperar dias melhores.

Muito dos impasses existentes nas greves em
curso e nas greves que se avizinham, todavia, não são
causados pela ausência de uma proposta satisfatória
do Governo. São resultado da falta de habilidade na
negociação, da falta de um agente mediador, da falta
de um debate mais profundo sobre as condições reais
do País e das contas públicas.

Com o objetivo de contribuir para a indicação de
um agente mediador, quero registrar que a Deputada
Vanessa Grazziotin, o Deputado Daniel Almeida e eu
propomos a esta Casa, no âmbito da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, a cria
ção de um grupo de trabalho de acompanhamento das
greves dos servidores públicos federais. A comissão
deverá servir como um elo entre sindicalistas e Gover
no, no objetivo de construir soluções negociadas para
as pautas de reivindicações apresentadas.
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Considero - e creio que esta também é a opinião
do Governo - justas as reivindicações dos servidores
públicos federais. Vi as condições de trabalho da Polí
cia Federal: diárias em atraso, péssimas instalações,
armamento ultrapassado, viaturas obsoletas. Porém,
muitas vezes, o desejo não é comportado pelas possibi
lidades orçamentárias do Governo. Então, é necessário
firmarmos um compromisso: estaremos sempre na luta
para construir um Estado soberano, forte e com justi
ça social. E desse novo Estado brasileiro, sem dúvida,
fazem parte os servidores públicos federais.

Muito obrigada.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, traz-me à tribuna a satisfação de partilhar com
meus pares e com a sociedade este bom momento em
que vejo prosperar o trabalho realizado no exercício do
mandato em razão dos resultados positivos colhidos.

Tive a honra de participar de ato público promovido
pelo Prefeito da Capital de Mato Grosso do Sul, Campo

. Grande, André Puccinelli, para lançamento de 179 obras
- repito: 179 obras - que estarão conduídas e pagasaté o
final deste ano e que representam a última etapa do Projeto
800 obras, 8 anos na administração de Campo Grande.

Sou testemunha e partícipe do grande esforço
transformador que a administração do amigo André
Puccinelli imprime à cidade, onde cada real, cada tostão
destinado a obras é multiplicado em efeitos tangíveis.
Em 2 mandatos do referido alcaide, Campo Grande tor
nou-se a Capital que mais investe no setm social e se
transformou em referência de desenvolvimento humano,
qualidade de vida e progresso partilhado por todos.

Quem viu a Campo Grande de outras décadas
e a vê hoje sabe que não há aqui qualquer exagero: a
cidade está muito mais humana e bonita. As mais de
100 favelas estão reduzidas a 3. A cidade foi a primeira
Capital do País a ter salas de informática em todas as
escolas municipais - nos Centros de Educação Infan
til, crianças a partir dos 4 anos serão alfabetizadas no
computador. Campo Grande está entre as cidades de
menor mortalidade infantil do País.

Sem dúvida, o grande mérito de tais conquistas
cabe à gente campo-grandense, que tão bendscolheu
seu administrador. O Prefeito da cidade nunca se escu
dou na falta de apoio do Governo Estadual, mostrando
que tal vinculação não é preponderante para uma boa
administração, e jamais mencionou Governos passados
para mostrar o valor de suas ações, tendo optado por
trabalhar no sentido de cumprir compromissos políti
cos, o que qualquer cidadão singelamente espera dos
administradores públicos.

Atingir 800 obras conclu ídas e pagas sem atraso,
superando obstáculos a tempo e a hora, é resultado

ao imenso apoio popular, somado ao incessante tra
I,1lho ele André Puccinelli, que imprimiu um ritmo de
rrogresso que não aceita recuos.

Por essas razões, homenageio o povo daquela
~'.dade3o Prefeito, que, vale lembrar, foi membro desta
Casa antes de administrar nossa Capital.

Aiás, sua trajetória me é inspiradora. Médico,
unto quanto eu, foi Secretário de Saúde, Deputado
Estadual e Deputado Federal antes de chegar à Pre
!Htura de sua cidade.

S 3guindo seus passos, estaria eu na direção da
r"refeitura Municipal de Dourados, que não me furtarei
a disputar se for da vontade do grupo de que nós, do
,: PS, fezemos parte naquela cidade.

E. se minha trilha for tão clara quanto a dele,
Dourados viverá as mesmas transformações que hoje
Campo Grande comemora.

O Prefeito André Puccínelli chega ao final do
manda"o apontado por todos como real opção de po
(ler para. o Governo do Estado, onde certamente fará
(l que vem realizando na Capital.

Desta Casa, outros companheiros da bancada
r. 'deral e eu lhe garantimos apoio para a continuidade
(ie sua:~ ações, pois é gratificante ver que seu traba
lho, hábil e dedicado, germina e frutifica, trazendo vida
rnelhorpara milhares de sul-mato-grossenses.

C:>m estas palavras envio mensagem fraterna de
elpoio e solidariedade ao amigo e camarada André Puc
cinelli e. presto singela homenagem ao povo de Campo
Grande, que ocupa um lugar em meu coração.

Finalizo meu pronunciamento, Sr. Presidente,
comemorando outro feito: a adesão do Governador
Zeca d) PT a um projeto a cuja discussão toda a so
ciedade de Dourados e do sul de Mato Grosso tem-se
dedicado há muito tempo. Refiro-me à implantação da
Univer~,idadeFederal da Grande Dourados.

Aqui vejo o Deputado Antônio Carlos Biffi, coor
(:enador da bancada federal do Estado, sabedor do
esforçc empregado por seus integrantes nessa luta,
que se arrasta há mais de 20 anos. Por diversas vezes
estivemos juntos nos Ministérios da Educação e da
Saúde e na Presidência da República a fim de pedir
apoio rara a implantação da universidade.

Nesta semana, o Governador do Estado, em
apoio E! causa, esteve com o Presidente da Repúbli
ca e o Ministro Tarso Genro. Mesmo tendo entrado
.rdiamente ria luta, queremos parabenizar S.Exa.

Certamente, doravante haverá melhor encaminha
mento do assunto e poderemos ver transformar-se
em realidade o sonho da gente amiga de Mato Gros
50 do ~iul: a implantação da Universidade Federal da
Grande Dourados, minha querida cidade.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Geraldo RE!s~n

de, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca as Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados a virem ao plenário, a fim de que possamos
iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, prezado Deputado
João Paulo Cunha, dos 5 oradores queme antecederam
4 falaram sobre salário mínimo, insegurança, problemas
sociais e mortalidade infantil. Pergunto a V.Exa. se não
está mais do que na hora de aprovarmos política de
contenção da explosão demográfica em nosso País.
Temos proposta de emenda à Constituição que visa
a liberar a laqueadura e a vasectomia para todos os
cidadãos maiores de 21 anos de idade.

Sr. Presidente, uma vez que no próximo dia 8
de maio vamos comemorar o transcurso do 59º ani
versário do fim da 2ª Guerra Mundial, o Dia da Vitó
ria, queremos antecipadamente homenagear os ex
combatentes sobreviventes do conflíto. Trata-se de
heróis de fato e de direito. É uma pena que a vitória
tenha ficado apenas na Itália. Desde que chegaram
ao Brasil, esses heróis só têm tido derrotas.

Convido os militares do Estado do Rio de Janeiro
e seus familiares a comparecer ao evento em come
moração à data, que se realizará no dia 8 de maio, no
Aterro do Flamengo, às 9h, ocasião em que milhares
de militares tambémprotestarão contra a situação sa
larial que enfrentamos, já de pleno conhecimento do
País, em especial do Parlamento.

Os comandantes militares se manifestaram por
várias vezes no mês passado; o Ministro da Defesa fez
o mesmo; e, por último, no dia 19 de abril, em comemora
ção pelo transcurso do Dia do Exército, em discurso para
centenas de militares, de oficiais generais a soldados, o
Presidente Lula disse que o reajuste é necessário e que
trataria da questão o mais brevemente possível.

Lamentamos, Sr. Presidente, que até o presente
momento o Presidente Lula não tenha acenado com
qualquer percentual ou fixado qualquer data para o
reajuste, ou realinhamentodo salário dos militares.
Esperamos que o assunto não continue no discurso.

Estaremos na manifestação que se realizará
no Aterro do Flamengo, bem como o Ministro da De
fesa, para mostrar que realmente os militares estão
insatisfeitos com a atual situação, em especial com
seu salário. O congelamento é mais do que patente:
há poucos anos, um recruta ganhava pouco mais do

q~e 1 salário mínimo; hoje recebe 153 reais brutos. É
um sinal de que a inflação avança, o salário mínimo
cresce de forma tímida, mas o salário dos militares
continua congelado.

Sr. Presidente, no próximo dia 11, terça-feira, o Minis
tro da Defesa estará na Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional desta Casa, e um efetivo de militares
acompanhará seu depoimento. Nós o questionaremos so
bre essa questão salarial. Não será nada ofensivo. Apenas
pediremos a S.Exa, que, de forma oficial, manifeste-se
sobre o episódio. Afinal de contas, desde que foi criado o
Ministério da Defesa, não existe mais a figura de Ministro
Militar. Quemdespacha com o Presidente da República é
o Ministro da Defesa, e queremos que S.Exa. nos dê uma
satisfação no tocante ao assunto.

No dia 12,quarta-feira, grupo considerável de
militares estará nesta Casa em visita aos Parlamen
tares, num trabalho de panfletagem, pedindo apoio
para a votaçãoda medida provisória da Lei de Remu
neração, engavetada há 4 anos no Senado Federal,
com 853 emendas.

Já que o Presidente da República falou em am
parar os militares com dignidade, causa-nos espanto
que a LDO em tramitação nesta Casa não sinalize com
qualquer reajuste para os militares em 2005.

Então, uma crise se aproxima e se avoluma. Ape
lamos para esta Casa, em especial para o Governo
Lula, no sentido de que meçam a temperatura entre
o Ministério da Defesa e os Comandos Militares. Nú
mero cada vez maior de missões são atribuídas aos
militares, a exemplo do Haiti, do combate à crimina
Iidade no Rio de Janeiro e da incorporação de mais
50 mil recrutas.

Esperamos que esta Casa ajude a dissipar a cri
se que se apresenta de forma cada vez mais grave no
seio das Forças Armadas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no próximo domingo, 9 de maio, come
moraremos mais um Dia das Mães. Comemoração
que começou nos Estados Unidos, em maio de 1905,
em pequena cidade do Estado da Virgínia Ocidental.
Foi lá que a filha de pastores Anna Jarvis e algumas
amigas começaram movimento para instituir um dia
em que todas as crianças se lembrassem e homena
geassem as mães. A intenção era fortalecer os laços
familiares e o respeito pelos pais. Para Anna, a data
tinha significado mais especial: homenagear a própria
mãe, Ann Marie Reeves Jarvis, falecida naquele mes
mo ano. Ann Marie tinha almejado um feriado especial
para honrar as mães.
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Posteriormente, o Governador da Virgínia Oci
dental incorporou o Dia das Mães ao calendário de
datas comemorativas, e em 26 de abril de 1910 houve
a primeira celebração oficial. No Brasil, a efeméride
foi oficializada pelo então Presidente Getúlio Vargas,
em 1932.

Honra-me, Sr. Presidente, homenagear do fundo
do meu coração todas as mães do Brasil, em especial
as mães que labutam na pobreza e na fome; as mães
que passam pela maior de todas as tristezas: ver seus
filhos sem comida e sem um teto. Homenageio essas
mulheres anônimas, as mães trabalhadoras e sofridas
de todo o Brasil e também as mães desempregadas.
Cumprimento também as mamães solteiras, as ma
mães adolescentes, as mamães que adotaram seus
filhos. Todas as mães são dignas e merecedoras de
homenagens, por seu valor incalculável.

E gostaria de fazer minhas as palavras da mu
lher Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Fo
colares: "Quando o barquinho da vida faz água e a
tempestade o ameaça, pronunciamos um nome que
aflora aos lábios de quem sofre, ate mesmo no derra
deiro suspiro: mãe".

Que outro nome há que invocamos nos instan
tes de amargura atroz, tristeza e dor intensas? Que
outro nome traduz tanta doçura, serenidade, amor e
estabilidade?

Também menciono o lindo poema do poeta Má-
rio Quintana:

"Mãe... São três letras apenas
As desse nome bendito:
Também o céu tem três letras
E nelas cabe o infinito.
Para louvar a nossa mãe,
Todo bem que se disser
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer.
Palavra tão pequenina.
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do CÉU
E apenas menor que Deus!"

Mãe é uma canção de amor gravada nocoração.
Mãe é carinho, mãe é flor, mãe é resumo do amor maior.
Mãe branca ou negra, mãe rica ou pobre, é sempre
mãe, sempre está presente.

Parabéns a todas as mamães!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quisera poder parabenizar, sem cons
trangimentos, a política econômica do Governo pelo
recorde do superávit primário e superação da meta do

FMI no mês de março passado, visto que a contrapar
tida desse ganho exigiu sacrifícios bastante penosos
paraos brasileiros, com a retenção dos recursos para
investimentos, impedindo a ampliação da capacidade
de se gerar empregos e renda.

Todos sabemos que crescimento se faz com
incentivos e que o desemprego é uma das maiores
chagas de nossa sociedade, destrói a pessoa huma
na, desmantela a instituição familiar e ameaça o teci
do social. Ainda mais, consiste em fator de miséria e
violência crescente em nosso País.

Dados oficiais mostram que o País registrou em
março o maior superávit primário da sua série histórica,
apurado pelo Banco Central desde 1991, e cumpriu, com
folga de R$6 bilhões, a meta fiscal acertada com o Fundo
Monetário Internacional para o primeiro trimestre do ano.

O resultado primário do setor público consolidado,
cujo saldo ficou positivo em R$20,528 bilhões no trimes
tre, representa o saldo entre as receitas e as despesas
do Governo, descontados os gastos com juros.

Entristece-me ver o outro lado da moeda, pois a
implicação direta de um aumento no superávit é a con
tenção de despesas, principalmente no que se refere
ao repasse de verbas para Estados e Municípios.

É saudável controlar incessantemente a quali
dade e o impacto dos gastos governamentais, com a
finalidade de ponderar e otimizar o uso de recursos
públicos sem afetar substancialmente a capacidade
de o Governo realizar investimentos no País, o que,
a princípio, significa menos crescimento econômico,
mais recessão e mais exclusão social.

Estudo realizado pelo economista Raul Velloso mos
tra que os investimentos do setor público caíram quase
pela metade, na última década, enquanto as receitas da
União cresceram o equivalente a 4,3% do PIB. Em 2003,
os investimentos de infra-estrutura encolheram para 0,4%
do PIB, mas nas despesas correntes não se observa re
dução nesse modelo de ajustes do Governo.

A área de transporte, por exemplo, que investiu R$6
bilhões em 2002, utilizou somente R$1 ,5 bilhão em 2003,
e a previsão para este ano é de R$1 ,8 bilhão, insuficiente
para a retomada do crescimento, já que a situação das
rodovias é precária e o setor é estratégico.

Ainda temos como dizer que o Governo poderá
contar com um reforço na arrecadação por conta do au
mento do PIS e da COFINS, mais alguma receita extra
do Imposto de Renda previsto para este ano. Entretanto,
sem crescimento, essas fontes vão secar e não há mais
espaço para novos cortes nos investimentos.

Auditorias de avaliação de 8 programas sociais
de um universo de 44, no primeiro ano do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva, realizadas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), apontaram fatores que acar-
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retaram a paralisia do Governo, conforme divulgad<.?
pelo Correio Braziliense, tais como: falhas de execu·
ção, descontinuidade de projetos, desvios de finalidade,
acompanhamento precário, falta de articulação entre
os órgãos governamentais e, principalmente, baixa
execução orçamentária. Enquanto o último Governo
Fernando Henrique Cardoso conseguia uma execução
média de 83% nesses programas, o atual Governo não
passolJ de 45% de execUção

/I, í'6,,,lidade é ai F!.}lítícama.croeconômica
adotada tem reprimido o cresclmento em nome da es
tabilidade. Para cumprir a meta de superávit primário, o
Governo promove o contíngendamento do Orçamento
da União e de Fundos em ,detrimento da eficácia de
programas na área social.

Até quando vamos o aumento cres-
cente do abismo soci~1 qUE, .' o País em situação
comparável à de nações pjJbrl::s da África, em nome
de uma sustentabilidadl2; éc(\nômíca? Quando teremos
metas para a área social,álem das metas de inflação
e de superávit primário? iríC!i(X1 de desemprego, índice
Gini, IDH? Quando serào pnorizadas as políticas pú
blicas fundamentais paré a rnelhoria da performance
social, como por exemplo segurança pública, saúde,
educação, geração de renda e empregos?

Muito obrigado.
O SR. DR. HELENO (PP - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no ano passado, a Governadora do meu Esta
do do Rio d€;;. .Janeiro, Ftosinha Matheus, desvióu
56,21% da dotação orçatnentária destinada à Saúde
para programas sociais, prática Ilegal que já vinha
sendo realiZada em anos anteriores e ameaçava se
repetir neste ano de eleições.

Inicialmente, desejamos deixar claro que não
somos contra as farmácias popularesou restaurantes
que vendem alimentó a 1 real. Pelo contrário, achamos
que se trata de iniciativas meritórias, tanto que o Go
yerno Federal, por meio do Ministério de Ação Social,
pretende desenvolver no Brasil um vasto programa de
abertura de farmácias e restaurantes populares.
• O que questionamos é a origem dos recursos.

Afinal, retirar recursos da Saúde, que já tem reduzida
verba para cobrir suas despesas, e destiná-los a ou
tros programas de cunho social é o mesmo que cobrir
alguém com um cobertor curto: cobre-se a cabeça,
descobrem-se os pés.

O Setor Saúde no Estado do Rio de Janeiro vai
muito mal. Faltam remédios, profissionais e equipa
mentos. A população enferma faz enorme filas na porta
dos hospitais em busca do socorro médico. É comum
pacientes esperarem meses por uma consulta; e se
houver necessidade de cirurgia, aí, então, o sofrimen-

tó aumenta. Não existem vagas para a internação. Os
hospitais estão sempre lotados. A situação é precária,
tanto que o Governo Estadual não fala dos hospitais
em sua propaganda. É como senão existissem.

Pois exatamente desse orçamento minguado,
apertado, da saúde pública é que a Governadora Rosi
nha Matheus resolve retirar recursos para incrementar a
construção dos restaurantes e farmácias popularesl

A Governadora defende a concentraçãó de re
cursos em programas sociais, sob a alegação de que
eles também combatem os problemas de saúde.

Se considerarmos o problema pelaótica da pre
venção - isto é, pessoa alimentada tem menor proba
bilidade de adoecer -, pode-se até considerar proce
dente sua argumentação, mas, repetimos, a população
que já está enferma é muito grande. O quadro é de
socorro urgente. Não se pode fechar os olhos para o
grave problema da Saúde. São centenas de milhares
de pessoas que procuram os hospitais diariamente em
busca de assistência.

Exemplo dessa situação é o Hospital dos Servi
dores do Estado, ohde várias especialidades não es
tão funcionando, ou porque os aparelhos estão com
defeito ou porque estão faltando r·emédios e médicos
especialistas. Registre-se, Sr. Pres~dente, que todos os
servidores contribuem para a manutenção do hospital,
mas quando um funcionário recorre a uma casa hospi
talar sempre tem uma desagradável surpresa. Diante
desse quadro de penúria, o sindicato da classe fez um
convênio com uma empresa particular de saúde que
oferece essa opção .aos sofridos servidores.

São situações reais com que deparamos, Sr.
Presidente. Por esSa razão, não se justifica retirar re
cursos do orçamento da Saúde para construir restau
rantes e farmácias.

Daqui vai uma sugestão à Sra. Governadora Ro
sinha. Em vez de retirar da Saúde, por que não retirar
da volumosa verba de propaganda os recursos para
os restaurantes e farmácias?

Era o que tínhamos a dizer.
Obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, de há muito o Estado do Rio de Janeiro vem
vivendo em um clima de total insegurança, em razão
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Discutir neste momento as causas ou os res
pónsáveis pelo estado de caos e de desordem civil
não tem valor prático para o cidadão, que está menos
interessado em encontrar culpados do que em poder
circular com tranqüilidade pelas ruas e estradas do
Estado do Rio de Janeiro.
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Por isso, bastante acertada a decisão da Go
vernadora Rosinha Matheus de aceitar a atuação das
Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, no
Estado do Rio de Janeiro, em particular na cidade do
Rio de Janeiro, dentro das normas legais que regem
essa atuação, as quais impõem que o comar.:::> opera
cional das ações que envolvam integrantes das Forças
Armadas seja dos militares federais.

Não se vislumbra nesse fato, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, nenhuma ofensa à autonomia do Es
tado, até porque o emprego da tropa federal se dá sob
a modalidade de cooperação, diante da impcssibilidade
física dos órgãos de segurança pública estadual atua
rem de forma eficaz no combate aos narcotraficantes,
nos morros cariocas.

Nesse sentido, relevante destacar-se que em
recente concurso para a Polícia Militar do Rio de Ja
neiro, das 4 mil vagas oferecidas, foram preenchidas
apenas 1.800.

Sem o preenchimento total dessas vagas não
será possível criar-se uma unidade especial da
Polícia Militar, denominada Batalhão de Ocupação
Permanente, que terá como missão principal asse
gurar a presença do Estado nas áreas de conflito
entre facções criminosas rivais e de concentração
das atividades ilícitas.

Também merece elogio a iniciativa da Gover
nadora de celebrar convênios com o Governo Fe
deral para permitir a atuação conjunta de policiais
estaduais e de policiais rodoviários federais nas
estradas de acesso ao Estado do Rio de Janeiro,
por onde chegam as armas e as drogas que são
utilizadas pelos criminosos cariocas.

Com a implementação da chamada Operação
Fronteira, estima-se que haverá um estrangulamento
do fornecimento de armas e munições que ingressam
no Estado, vindas do Paraguai, reduzindo de forma
sensível o poder de fogo dos traficantes e o volume
de drogas que chega aos centros de distribuição, lo
calizados nos morros cariocas.

Tal expectativa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, baseia-se nos resultados obtidos por um bem
sucedido programa de monitoramento de divisas, levado
a efeito na região do Vale do Paraíba, que foi respon
sável pela redução da violência e da criminalidade na
cidade de Volta Redonda.

Por fim, 2 outros pontos, importantíssin1os para o
combate à criminal idade no Rio de Janeiro, merecem
a atenção do Governo Federal.

O primeiro éa liberação de verbas federais, no
valor de 14 milhões de reais, para investimentos no
sistema penitenciário do Estado, conforme acordo feito
entre o Governo Estadual e a União, no ano passado.

'_'a verba acordada, até agora, só foram liberados 478
mil reais, conforme informação prestada pela própria
Clovernadora Rosinha Matheus.

O outro ponto é a criação de uma estrutura
física, no Estado do Rio de Janeiro, para abrigar o
-Jrupo 'ntegrado de segurança, que será formado
r'or poJiciais federais e estaduais e coordenará a
~(ão conjunta dos órgãos de segurança dos 2 ní
\·eis dE' governo.

Sí. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Es
cdo do Rio de Janeiro, especificamente a cidade

00 Rio do Janeiro, sempre foi vista como um car
táo postal do Brasil e se constitui em uma impor
••.nte fonte de captação de recursos externos para
.~.:>sso País, em razão da indústria do turismo in
·,rnacional.

P,~rmitir-se a degradação da qualidade de vida
do cidadão e a exposição de uma situação de quase
guerra civil é denegrir a imagem do próprio Estado
brasileiro perante o mundo.

A5sim, se a segurança pública é um fator im
kortante em qualquer local do território brasileiro,
no caso de uma cidade que é a própria imagem
do Bra5i1 no exterior, ela assume proporções ainda
mais wlevantes.

Por isso, desta tribuna, faço um apelo para que
'; Governo Federal se mostre sensível às demonstra
"Ões de interesse no desenvolvimento de programas
e de ações de cooperação, na área de segurança pú
blica, lEvadas a efeito pelo Governo do Rio de Janeiro
e adote, no mais curto prazo possível, as medidas ne
cessárias para que essas ações sejam implementadas
ese tomem uma realidade.

O Governo Federal pode ter a certeza de que
a população do Rio de Janeiro e o Brasil saberão
reconhecer esse esforço, sendo-lhe gratos pela me
lhoria sensível que o retorno da paz pública trará
para suas vidas.

Muito obrigado.
O SR. PAULO AFONSO (PMDB - SC. Pronun

da o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Ueputados, venho a esta tribuna para registrar, com
grande júbilo, a inauguração da pavimentação da ro
dovia fC-302, pelo Governo do Estado de Santa Ca
tarina, Gomandado pelo Governador Luiz Henrique da
Silveira, do PMDB, ocorrida no último sábado, dia 1º
de maio de 2004.

Trata-se de obra aguardada há muitos anos
pela p,)pulação dos Municípios de Porto União,
Matos Costa, Calmon e Caçador. Denominada de
.-strada.da Amizade, a rodovia, com extensão de
bO,7 quilômetros, corta área do território catarinen
se conhecida como Região do Contestado, posto
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que naquelas terras desenrolou-se parte do conflito
ocorrido no início do século XX e que se tornou nEil
cionalmente conhecido na história brasileira como
Guerra do Contestado.

Foram investidos na obra R$53.060.000,60,
sendo parte proveniente de recursos do próprio
Tesouro Estadual e parte financiada pelo BID por
intermédio do Programa BID-4, contratado pelo
Estado de Santa Catarina perante essa instituição
financeira.

Desejo destacar o trabalho incansável do Se
cretário de Estado Valdir Cobalchini, titular da Se
cretaria Regional de Desenvolvimento de Caça
dor, Santa Catarina, que acompanhou quase que
diariamente o andamento das obras, de modo a
assegurar sua realização em tempo recorde. Pa
rabenizo também os engenheiros e funcionários
do DEINFRA, antigo DER, e da Secretaria de Es
tado dos Transportes, bem como seus respectivos
titulares, engenheiro Romualdo França Júnior e
Deputado Federal Edson Bez de Oliveira, pela de
dicação com que se houveram na execução dessa
importante rodovia.

De modo especial, cumprimento o Governador
Luiz Henrique, por ter resgatado para o PMDB a rea
lização dessa histórica obra.

Por fim, cumprimento as populações de Ca
çador e Calmon, Municípios que me deram a honra
de ser o Deputado Federal mais votado do PMDB,
bem como as de Matos Costa e Porto União por
essa conquista. Foi, sem dúvida, uma longa espera,
praticamente 50 anos, um sonho que quase virou
pesadelo, mas que se transformou em realidade no
último dia 1º de maio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AIRTON ROVEDA (PMDB - PRo Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, falar do meu Estado nesta tribuna é sempre
motivo de orgulho para mim. Hoje venho cumprimen
tar meus conterrâneos e, de modo muito especial, os
palmeirenses, pelos 107 anos de emancipação políti
ca de sua cidade.

Para ser considerada boa, uma cidade deve ofere
cer qualidade de vida a seus habitantes e estar sempre
pronta para receber empresas, que sustentam o de
senvolvimento econômico. Além disso, há de satisfazer
os anseios dos turistas que por ela passam.

Palmeira consegue agregar as 3 caracterís
ticas. E de modo magistral. Há, então, motivos de

sobra para que cumprimentemos os palmeirenses
nesta ocasião.

Gostaria de lembrar que a história da cidade é
semelhante à de quase todas as que surgiram no sé
culo XIX: liga-se ao tropeirismo. Na Fazenda Palmeira,
local de engorda e descanso dos muares e bovinos
para a longa marcha rumo a Sorocaba, surgiu, em
1819, uma pequena capela, que foi pólo de atração
de pessoas que viviam dispersas pela região e que se
tornou um grande pouso de tropeiros, devido aos seus
campos e à hospitalidade de sua glente, principalmente
o Barão do Tibagy e sua esposa, a Baronesa e, mais
tarde, Viscondessa de Tibagy. Sem dúvida, estes são
dois dos inúmeros paranaenses que nos orgulham e
orgulham a Nação.

Além deles e de outros incontáveis persona
gens de vulto, Palmeira é o berço de pessoas anô
nimas, que, com seu espírito público, humano e
laborioso ajudaram e ajudam a construir o Estado
do Paraná e o Brasil.

A população palmeirense resulta da mescla
de portugueses, caboclos e negros descendentes
de escravos, além de imigrantes russos, alemães,
poloneses italianos, sírio-libaneses e japoneses. O
resultado é uma cultura diversificada, uma culiná
ria rica e uma hospitalidade reconhecida por todos
que por ali passam.

A propósito, o turista encontra em Palmeira
uma cidade-clima, que recebeu o selo da EMBRA
TUR como Município Prioritário ao Desenvolvimen
to do Turismo. Os investimentos em diversidade
de lazer e infra-estrutura têm sido prioridade do
Governo do Estado, com o fito de promover um tu
rismo sustentável, com destaque para a preserva
ção histórica e ambiental. Há opções de lazer tanto
para os jovens mais arrojados, como também para
grupos familiares e de terceira idade. O título de ci
dade-clima justifica-se: a quase 900 metros acima
do nível do mar, o clima é úmido e temperado. As
temperaturas médias oscilam entre 18 e 22 graus
centígrados.

Dessa forma, nobres colegas, todos que visitam
a cidade, além de deleitar-se com as atrações natu
rais e arquitetônicas e com um clima agradabilíssi
mo, desfrutam do sabor variado de sua culinária e da
hospitalidade característica do seu povo, dificilmente
resistindo a um breve retorno.

Há OS que retornam e se vão. E há os que ficam.
Para esses, a cidade possui excelentes condições de
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saneamento básico, energia farta, escola pública de qua
lidade, sistemas de comunicação eficientes e excelente
infra-estrutura para receber novas empresas, com um
distrito industrial e um centro empresarial atendendo a
todas as necessidades dos investidores, inclusive com
a Lei de Incentivo à Implantação de Empresas.

Por outro lado, a entrada de tecnologia de pon
ta na agropecuária faz de Palmeira um destaque de
produção, sobretudo de soja, leite e aves, não só pelo
volume, mas também pela produtividade.

Isso comprova o potencial agropecuário do Mu
nicípio, um dos responsáveis para que o Paraná, a
cada safra, se consolide como o grande produtor de
alimentos do País.

Sem dúvida, 107 anos depois de sua emancipa
ção política, Palmeira desponta para o desenvolvimento
com uma economia forte e equilibrada, um turismo em
franca expansão e, sobretudo, oferecendo qualidade
de vida aos seus cidadãos, que se esmeram em pre
servar o meio ambiente e valores históricos e culturais
de seu rincão.

Parabéns, palmeirenses! Parabéns, paranaenses,
meus conterrâneos!

Muito obrigado.
O SR. SERGIO CAIADO (PP - GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, sou daqueles que consideram que educação é
tudo. O homem nasce livre e vive a ferros, principal
mente se não lhe for dada a condição de ampliar sua
visão de mundo por meio da conquista do conheci
mento científico.

Dito isto, Sr. Presidente, gostaria de trazer ao co
nhecimento desta Casa o trabalho de um jovem Gover
nador que tem revolucionado não apenas na área de
educação, mas também na elaboração de programas
sociais que resgatem a plena cidadania.

Falo, Sr. Presidente, do ilustre Governador de
Goiás, Marconi Perillo, um homem público que ainda
dará muitas alegrias a este País, tenho certeza. O
Governador comanda pessoalmente a maior rede
de inclusão social do País, transformando Goiás
num grande pólo onde se pratica justiça social, mas
sem se preocupar com dividendos políticos. Tenho
a honra de ajudá-lo na tarefa de fazer de Goiás
um Estado justo e produtivo. Vejamos um de seus
principais programas sociais, o Bolsa Universitá
ria. O programa é um sucesso. De 30 mil a 40 mil
universitários do Estado devem se inscrever até o
próximo dia 15 no programa Bolsa Universitária,

criado em 1999 pelo Governo Estadual para ajudar
estudantes de baixa renda a pagar as mensalidades
dos cursos superiores. As inscrições foram abertas
esta semana, e só no primeiro dia 8,3 mil interes
sados buscaram os formulários. Os novos inscritos
que forem selecionados, contudo, vão receber suas
bolsas no início do próximo ano. A expectativa da
Organização das Voluntárias de Goiás - OVG, que
gerencia o programa, é distribuir 6 mil bolsas. A úl
tima vez em que foram abertas inscrições para o
Bolsa Universitária foi em 2002. Quinze mil inscritos
naquele ano já foram contemplados, 4,2 mil deles
em março passado. Desde sua implantação, o pro
grama já atendeu 36 mil estudantes, dos quais 7 mil
já concluíram seus cursos. Dados, Sr. Presidente,
que demonstram a sensibilidade do Governador
Marconi Perillo no sentido de priorizar verdadeira
mente a educação.

Os processos só são liberados mediante análi
se criteriosa. Nos próximos meses, técnicos da OVG
farão a triagem dos inscritos, que inclui a análise dos
documentos e visitas à casa dos candidatos. O obje
tivo é selecionar os acadêmicos mais necessitados.
Para isso, serão avaliados critérios socioeconômicos,
o número de membros na família, a renda e despesa
de cada uma.

Goiás caminha a passos largos para o pleno desen
volvimento. Exemplo disso são os pesados investimentos
que o Governo Estadual faz hoje em educação.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, no dia 26 de abril de 2004,

o jornal O Popular, do Estado de Goiás, publicou
artigo do Praf. Jônathas Silva, intitulado Reforma
agrária na marra ou na lei?, em que o ilustre pro
fessor universitário, Secretário de Segurança Públi
ca do Estado de Goiás, expressa o sentimento da
sociedade brasileira com relação à questão agrária
do nosso País. Trata-se de documento atual, bem
fundado e abrangente em que o ilustre professor
analisa em vários aspectos a questão.

Como diz ele: "A reforma agrária, assim propos
ta nos termos da lei, é difundida não sôpelos produ
tores rurais mas também por todos os segmentos da
sociedade civil".

Assim, Sr. Presidente, peço que seja inserido nos
Anais desta Casa o mencionado artigo.

Agradeço a todos a atenção.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:
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Reforma agrária na marra ou na lei?

J6nathas Silva

Lamentavelmenta, O MST, com as in úrneras invasões de propriedades
rurais neste mês, repete o que fizeram as Ligas Camponesas na década de
60, sob a liderança do deputado Francisco Julião, cujas palavras de ordem
eram "Refonna agrária na marra ou.na lei!". A história se repete. Espero
que ocorra sem qualquer tragédia para a democracia brasileira.

Com lado o respeito ao MST, cumpre ressaltar que o contexto histórico
atual é bem diferente do passado. -Dal por que a proposta de reforma
agrária na marra é inaceitável. Ê uma provocação. Afronta o Estado de
Direito e gera um anarquismo jurídico e político com conseqOênclas
(janosas ao setor produtivo·rural.

Instaura uma verdadeira guerra no campo, envolvendo proprietários rurais e
os integrantes do MeT. Há apreensões e prejuizos para ambas as partes,
especialmente para o setor produtivo rural. Surge com ênfase a
ideologização da reforma agrária, em uma perspectiva maniquefsta: de um
lado osconservadores, os resistentes a uma proposta de reforma, e de
outro. os defensores. Ressurgem. assim, velhos conceitos políticos, tais
como o de direita e de esquerda. como foram utilizados no século 18, e não
os concebidos modernamente por Norberto Bobbio. Os primeiros, os
partidários da direita. rejeitam a reforma. enquanto os da esquerda a
defendem.

Vale ressaltar, por oportuno, que a Constituição vigente, filiada à doutrina
do constitucionalismo social, tratou da reforma agrária no capitulo da
Potftica Agrícola e Fundiária. Ao fazê-lo. deix.ou bem claro que a reforma
agrária é um proCesso de democratizaçao e de modernização da economia.
sem qualquer enfoque ideológico. Logo. não é invasão de terra produtiva.
não é a guerra no campo, não é a violação do direito de propriedade, não. é
a alteração da estrutura agrária do Pais afrontando os produtores rurais
com invasOes ilegais de suas propriedades produtivas. Ao contrário. a
reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhor
distribuição de terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso,
a fim de atender a.os principias de Justiça social e ao aumento da
produtividade. É isso o que propõe o texto constitucional e o Estatuto da
Terra. Lei 4.504/64.

A reforma agrária assim proposta. nos termos da lei, é defendida não só
pelos produtores rurais mas também por todos os segmentos da sociedade
civil. Ademais. é um instrumento fundamental de política agrícola,
condicionando o uso da terra à sua função social, favorecendo o bem-estar
dos proprietários e dos trabalhadores que tabutam na terra, bem como de
5uasfamrtias.

Em face disso. a fim de evitar essa guerra no campo das invasões de abril.
cabe ao governo federal a responsabilidade de executar a legisla ção
agrária vigente, uma das mais avançadas do mundo. Se o fizer, haverá
mudança da estrutura fundiária, agrária e do desenvolvimento rural do País.
Basta a execuçào da lei a fim de que a questão agrária nào seja
transformada em um problema policial. Ora, a lei é uma expressão do
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poder, é indispensável vontade política para que ela se torne eficaz.

No Estado democrático de direito, não t.,1 saida para uma questão assim
complexa como é a reforma agrária, se não houver vontade política
determinada para aplicar efetivamente a lei. Não é comportável uma
revoluçãO. sob pena de uma desestabilidade de um governo legitimo e que
procura de todas as formas superar um déficit de govemabilidade.

Em Goiás, a determinação do govemo ê a du cumprjr a lei. Por ;550. todas
as liminares de reintegração de posse V:lm sendo cumpridas. Os danos
causados pelos invasores são objeto df.· inqu érito para apurar
responsabilidades. Mais de 60 fiminares foram cumpridas. sem qualquer
violência ou excesso, com respeito à dit. nidade das pessoas. Infelizmente,
a pofícra ganhou mais uma atribuição, t:.·1 11 virtude de o governo federal n~o
cumprir efetivamente a leg.islação agrária_ É:Jreciso que o MST. com a sua
credibilidade de movimento social. entellda que a reforma agrária não pode
ser feita na marra, mas tão-só com obe:'iência à Constituiçae e à lei.
Reforma agrária impõe um desafio histu.· -ice, o de fazê--la por meios
pacíficos, utilizando para tanto os instrWTlentl:>s adequados da democracia
como um valor fundamental para todos os bra.sileiros.

Jônathas Silva é professor universitário e secretario \je Se'!;lurança Pública do Estado de GOBS.
autor do livro Direito e a Quest:lo Agrária na ConstituIÇão Brasileira

o SR. FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a globalização criou procedimentos de sucessos
freqüentes para os países desenvolvidos do G-8, mas vem
induzindo processo danoso para as nações pobres.

A crise econômica que os países do Terceiro Mun
do sofrem, deixando seus habitantes em permanente
estado de alerta, provoca grandes desgastes físicos
e emocionais. O não-pagamento de contas mensais,
ora devido ao aumento do desemprego, ora à queda
da renda familiar, provoca doenças, pois as pessoas
passam a fumar mais, a beber mais e a permanecer
sedentárias. O resultado é organismo frac() e vulnerá
vel a enfermidades, dentre elas o câncer.

Para todos os trabalhadores da área de saúde, a
prevenção é essencial. Graças ao aperfeiçoamento das
habilidades profissionais, equipamentos, medicamen
tos e ao avanço da tecnologia, o diagnóstico precoce
de diversas doenças oferece sobrevida a milhares de
brasileiros. Assim, o check-up passou a ser rotina do
dia-a-dia, além de instrumento à disposição de todos.

A prevenção do câncer evita uma série de proble
mas, mas exige mudança de hábitos. Um deles é a visita
periódica ao médico, estreitando a relação profissionaV
paciente, observando-se o histórico clínico, os antece
dl3ntes familiares e o estilo da vida das pessJas.

Quero deter-me hoje na abordagem de 2 tipos de
câncer que atingem os indivíduos: o de próstata, nos
homens, e o de mama, nas mulheres, apesar de ata-

.' lr indistintamente a pele, o estômago, os pulmões, os
r:ns, o cérebro, a garganta e outros órgãos humanos,
ocasionando a morte, inclusive prematura.

No Brasil, a avaliação da próstata para detec
t::tr o CÊncer vem sendo feita nos homens a partir dos
bO anos de idade. Aqueles com histórico familiar têm
laior risco e devem começar a fazer exames a partir
dos 40 anos, pois apresentam risco duas vezes maior
de destmvolver o câncer.

Os médicos geralmente recomendam a realiza
ção anual de toque retal, de exames de sangue e de
biópsia para constatar a presença da enfermidade ou
não. O PSA é a proteína que, quando encontrada no
sangue em taxas elevadas, acima de 4 nanogramas
por mili litro, serve de advertência.

S3gundo os urologistas, existem sinais de aler
ta e sintomas de risco. Dentre os primeiros citam-se
él sensação de não esvaziar completamente a bexiga
ElpÓS Ui'inar com jato urinário fraco e fino; dificuldade
de conter a urina; necessidade freqüente de urinar;
necessidade de fazer força para começar a urinar; e
Idvantar-se à noite para urinar. E o sintoma realmente
de risco é a presença de sangue na urina.

Para as mulheres, o auto-exame é a melhor for
ma de prevenção do câncer de mama. Ele deve ser
realizado mensalmente, oito dias depois da menstrua
ção, aconselham os ginecologistas. Esse auto-exame
pode St~r feito diante do espelho, na cama ou durante
(I banh). Mas é a mamografia o método mais seguro
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para a detecção do câncer de mama precocementE;l,
já que tal exame é capaz de verificar os caroços ain
da pequenos. Os médicos indicam a realização desse
procedimento a cada 2 anos para mulheres entre 35 e
50 anos de idade. Depois, com freqüência regular.

Especialistas estimam que neste ano surgirão
40 mil novos casos de câncer de mama no País.lnfe
Iizmente, a taxa de mortalidade tem aumentado nos
últimos tempos. Em 1979, de cada 100 mil mulheres
infectadas com a doença cerca de 6 morriam; a média
para 2004 é de 11 óbitos.

De acordo com estudiosos, o crescimento dos
registros está vinculado à crescente urbanização, ao
aumento dos.fatores de risco como tabagismo, obesi
dade, gravidez tardia, após 30 anos de idade, consumo
excessivo de bebidas alcoólicas e menopausa tardia,
aos 50 anos de idade.

Diante desta exposição, reivindico algumas me
didas para a promoção da saúde e para o tratamento
do câncer:

1 - que os governos e a sociedade civil
se empenhem em divulgar os métodos pre
ventivos de controle da doença;

2 - que os 57 hospitais universitários re
cebam tratamento preferencial do MEC para
melhor atender aos cancerosos;

3 - que o Orçamento Geral da União con
temple o Ministério da Saúde com maior volu
me de recursos para expandir o tratamento por
meio de convênios, com o apoio do SUS;

4 - que os dirigentes dos planos e dos
seguros de saúde sejam mais humanos e to
lerantes com os portadores de neoplasia;

5 - que se ofereça maior quantidade de
cursos para capacitação profissional na área
de oncologia; e

6 - que haja maior número de pesquisas
realizadas pelo Instituto Nacional doCâncer e
pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul,
com o auxílio de organismos internacionais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passarei
a abOrdar outro tema.

Na qualidade de Deputado Federal, presidente
da Fundação Milton Campos e ex-Ministro da Agri
cultura, enxergo com otimismo a evolução das trata
tivas para maior liberalização da entrada de produtos
brasileiros de base rural nos Estados Unidos. Já era
esperado que os agricultores norte-americanos e ca
nadenses pressionassem politicamente seus governos
para protegerem a produção. Mas com o tempo essas
barreiras certamente serão superadas, viabilizando a
concretização da ALCA.

Pelo lado brasileiro, defendo que enxerguemos
asituação como uma grande fonte de oportunidades,
mas também de riscos para alguns segmentos em
presariais. Deve-se considerar que.a infra-estrutura
brasileira, o processo educacional, os serviços públi
cos, a realidade burocrática e tributária, dentre outros
aspectos, estão bastante atrasados em relação aos
parceiros do Norte. Fatores de desvantagem compe
titiva para o nosso lado. Entretanto, pelo aspecto posi
tivo, tal situação apressará a modernização brasileira,
sobretudo nos itens citados.

É preciso, no entanto, desfazer conceito ingênuo
e equivocado segundo o qual a integração econômica
provoca processo de vampirização: o país mais rico
suga a riqueza do mais pobre. Sejamos lógicos: todo
parasitismo acaba em morte, tanto do parasita quanto
do hospedeiro. Do que norte-americanos, canadenses,
europeus e mesmo nós brasileiros estamos atrás é de
mais e melhores consumidores. Isso só ocorre com o
enriquecimento dos novos mercados, que obterão poder
aquisitivo na medida em que seus parceiros também
passem a comprar. Trata-se de mecanismo de reci
procidade conhecido pelos economistas há mais de 2
séculos, através dos ensinamentos de Davi Ricardo.

Apesar dos problemas que temos e que ainda
enfrentaremos na consolidação de dinâmica de in
tegração pan-americana justa e conveniente para
o Brasil, esse caminho me parece inevitável. Hoje
fazemos valer, deforma competente, as inegáveis
vantagens nacionais no campo do agronegócio.
Com o tempo, vários outros pontos fortes da eco
nomia brasileira se tornarão evidentes. É claro, te
mos ainda longa estrada parachegar aos níveis de
desenvolvimento socioeconômico de um país como
o Canadá. Mas essa situação não deve servir de
desestímulo e, sim, como desafiadora meta social
e individual de cada um. Motivo mais do que sufi
ciente para sermos receptivos aos novos tempos,
seja lá o que eles nos trouxerem.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil tem 5.554 Municípios distri
buídos nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados,
abrigando cerca de 175 milhões de habitantes.

É muito significativo o volume de dinheiro que as
Prefeituras movimentam. São cerca de R$107 bilhões
por ano, entre recursos próprios e verbas oriundas dos
Estados e da União. Lamentavelmente, é extremamente
grave o desvio de R$20 bilhões que vão para o ralo do
desperdício, para pagamento de propinas ou para os
bolsos de alguns maus administradores municipais, o
que aumenta a corrupção no Brasil.
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Um exemplo da importância dos legisladores federais,
componentes do Parlamento brasileiro, é instituir diploma
legal em favor da sociedade, preservando-se a soberania
nacional e os direitos fundamentais dos cidadãos.

Por questão de justiça, ressalto o brilhante tra
balho de cerca de 60 mil edis, que lutam pela defesa
dos interesses coletivos de suas comunidades. É o
Vereador que detém o poder mais representativo, mais
expressivo e mais próximo dos cidadãos. Entendemos
que o Município é como uma célula-mãe de toda orga
nização política do País e, por esse motivo, deve ser
fortalecido. É no Município que o cidadão reside, paga
seus impostos, trabalha, constitui família e participa
ativamente dos destinos do Brasil.

Não podemos desmerecer o trabalho dos admi
nistradores municipais, pois estaríamos, em tese, des
merecendo também toda a sociedade. Por esse motivo,
devemos respeitar a representatividade de cada cidade,
por meio do trabalho de seus Vereadores.

Defendi, como Relator da PEC que analisa a
composição das Câmaras Municipais, que todo Mu
nicípio, de acordo com a proporção do número de
seus habitantes, tenha o quantitativo de Vereadores
que o represente de forma justa. A população de uma
cidade mais pobre, com um número determinado de
habitantes, tem direito à mesma representatividade
da população de outro Município com receita maior
e com o mesmo número de habitantes, pois a função
dos. edis consiste em representar a população local
nas decisões políticas. Esse é o princípio da isonomia,
da democracia plena. E não deverão ocorrer abusos
quando se trata de representatividade, pois os meca
nismosda lei não permitem.

Na Legislatura passada, os Parlamentares do
Congresso Nacional analisaram e aprovaram a Lei
de Responsabilidade Fiscal, que define limites para
os gastos públicos.

A cada 4 meses, os Prefeitos Municipais são
obrigados a avaliarem as despesas com o quadro
de pessoal, a dívida pública e o cumprimento de
metas fiscais.

Um marco histórico que simboliza a importância
do Congresso Nacional na promoção socioeconômi
ca do País, na defesa dos interesses da população,
na geração de ocupação e trabalho, no estímulo da
universalização da educação e da saúde, no incen
tivo pela concretização do sonho da casa própria e
também na aplicação de medidas que objetivem à
segurança pública.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que autorize a
divulgação do meu pronunciamento nos meios de co
municação desta Casa legislativa.

Muito obrigado.

o SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna para falar sobre a impor
tância da Comissão de Participação Legislativa para a
evolução do processo democrático no Brasil.

Criada em maio de 2001 , por iniciativa do então
Presidente da Câmara, Deputado Aécio Neves, a Co
missão de Legislação Participativa tem sido importante
instrumento para a elaboração de propostas legislativas
oriundas de organizações da sociedade civil, o quein
crementa o relacionamento da Câmara dos Deputados
com a sociedade brasileira.

Trata-se de um canal fundamental para que idéias
e demandas procedentes da população organizada te
nham condições de ser exteriorizadas e, se oportunas,
transformadas em proposições legislativas.

Como é do conhecimento de todos, a faculdade da
participação popular é recente em nosso ordenamento
jurídico. Embora a Constituição de 1988 tenha previsto
a iniciativa popular como instrumento de participação,
as dificuldades de sua operacionalização praticamen
te inviabilizaram a intervenção da sociedade civil no
processo legiferante.

Nossa Carta Maior exige que o projeto de lei
oriundo da iniciativa popular seja subscrito por, no
mínimo, 1% do eleitorado nacional- o que equiva
le a cerca de 1,5 milhão de eleitores - distribuído
em pelo menos 5 Estados, com, no mínimo, três
décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
Salta aos olhos as dificuldades para a obtenção de
tal número de assinaturas e, em contrapartida, a
conferência de sua procedência por parte da Jus
tiça Eleitoral.

Em conseqüência desses empecilhos práticos,
apenas 3 proposições com esta origem chegaram a
tramitar na Câmara dos Deputados, nos 16 anos pos
teriores à promulgação da Constituição.

Em flagrante contraste com a situação anterior, a
Comissão de Legislação Participativa já apreciou, em
apenas 3 anos de existência, 140 sugestões. Destas,
58 já foram aprovadas e convertidas em proposições
legislativas. No que se refere às emendas orçamentá
rias, já foram apresentadas à Comissão 49 sugestões,
resultando em 29 aprovações.

Como é de conhecimento dos nobres pares, cabe
à Comissão analisar sugestões de iniciativa legislati
va apresentadas por associações e órgãos de classe,
sindicatos e entidades organizadas da sociedade ci
vil, exceto partidos políticos, além de emitir pareceres
técnicos, elaborar exposições e propostas oriundas
de entidades científicas e culturais e de qualquer das
entidades mencionadas acima.
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Em sua criação, a Comissão foi inspiradano eXelll~

pio de organizações semelhantes existentes em países
como Portugal, Estados Unidos, França, Itália e Suíça,
que prevêem, em suas respectivas Constituições, algum
tipo de iniciativa popular na elaboração legislativa.

O sucesso da Comissão tornou-a referência para
as demais Casas Legislativas do Brasil. O Senado Fe
deral, algumas Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais já criaram Comissões congêneres, enquanto
em outras Casas, o fórum de participação legislativa
está em processo de implementação.

Mesmo sendo bem-sucedida em seus propósitos,
a Comissão continua em constante processo de aper
feiçoamento. Desde que assumi a sua presidência, em
penhei-me emampliar as possibilidades de atuação da
Comissão ao encaminhar emenda à Subemenda Subs
titutiva Global do Projeto de Resolução nº 115, de 2004,
acolhida pelo ilustre Deputado Inocêncio Oliveira.

Essa medidapermite que a Comissão de Legisla
ção Participativa possa apresentar emendas aprojetos
de lei com tramitação conclusiva nas demais Comissões,
além de determinar que a abertura do prazo de emen
damento de proposições nas Comissões só deverá co
meçar após a.designação do Relator das matérias.

Tal modificação aumenta0 tempo de que dispõe
a Comissão de Legislação Participativa para aprovar
sugestões de emendas aos projetos que tramitaram
nas demais Comissões.

Com certeza ainda precisamos avançar muito
no incremento da participação da sociedade civil. Em
um país com vasta extensão territorial, dificuldades de
comunicaçãoe precárias condições socioeconàmicas
de amplas parcelas da população, não podemos es
perar que a efetivá participação popular no processo
legislativo se faça da noite para o dia.

Muitas Casas Legislativas, mais próximas do
cotidiano do cidadão, como as Câmaras Municipais
e Assembléias Legislativas, já se conscientizaram da
necessidade de estreitar os laços dos representan
tes com a população que os elegeu. Dissemina-se no
País a idéia de que as Casas Legislativas devem es
tar para as sugestoêsda sociedade civil, pois
esta conhece bem os problemas da realidade social
na qual está inserida.

Na oportunidade em que registramos a passa
gem dos 40 anos da Revolução de 1964, precisamos
ros empenhar em encontrar formas de aprofundar o
pro,C8:;SO democrático em nosso País. Entendemos
que o fortalecimento da Comíssãode Legislação Par
ticipativa, importante iniciativa aprovada nesta Casa,
é um instrumento indispensâvel para propiciar a par-
ticipação popularh6 legiferante.

Muito obrigado.

oSR. GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no último dia 14 de abril de 2004, mais um
adolescente foi executado por grupo de extermínio em
Vitória da Conquista, Bahia. Dessa vezfoi um jovem de
16 anos que há pouco tempo havia deixado o Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil. Este foi, portanto, o
12º assassinato de jovens entre 12 e 18 anos naquela
cidade em menos de4 meses, neste ano.

O Brasil tem convivido com o crescente aumento
desses tristes episódios desde o início da década de 90,
quando já se tinha uma média de 1.533 execuções/ano
de crianças e de adolescentes praticadas por esses
grupos que vêm atuando principalmente nos Estados
do Nordeste, com infeliz destaque para a Bahia.

Em 11 de agosto de 2003, diante de representantes
da Câmara dos Deputados, de integrantes da Assembléia
Legislativa da Bahiae da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República e dos Secretários
de Segurança Pública e de Justiça daquele Estado, o Vice
Governador, reconhecendo a existência desses grupos
de matadores, comprometeu-se, em nome do Governo
Estadual, com a integração do Estado em uma força-ta
refa para identificar, combater e punir esses grupos.

Segundo dados de pesquisa apresentada na
quela reunião por um dos presentes, enquanto no Rio
de Janeiro e em São Paulo a atuação desses bandos
cresceu 41,21 % e 3!;),79%, respectivamente, na Bahia
havia aumentado 291,55%, na última década.

Na Bahia, portanto, o númerode assassinatos já
é tão alarmante que a Organização das Nações Uni
das decidiu enviar em setembro de 2003 uma Relato
ra da área de execuções sumárias, Asma Jahangir. É
tão grande a ousadia desses grupos, na entanto, que,
após ser ouvido por aquela relatora, o mecânico Gér
son Jesus Bispo - testemunha da atuação de grupos
de extermínio - foi executado, numa demonstração
acintosa da mais absoluta certeza de impunidade.

Segundo a Subprocuradora-Geralda República e
Procuradora Federal de Direitos dO Cidadão Maria Eliane
Menezes de Farias, "a impressão é de total inoperância
dos mecanismos oficiais para identificação e punição dos
autores dos extermínios". Afirmou ainda S.Exa., quando
participou da Comissão que esteve na Bahia em agosto
de 2003, que os depoimentosouvidos çJavam indícios con
cretos de genocídio e que, em um desses casos, houve
a eliminação de todos os homens de uma família.

Segurançapúblicanão pode ser confundida com
arbitrariedade, muito menos com o crime organizado.
Seguramente, a Bahia, também em segurança pública,
nãovai bem, o que destoa da propaganda do Gover
no, que continua devendo.a apuração desses crimes
e punição dos culpados, principalmente às famílias
que foram atingidas.

Obrigado, Sr. Presidente.



Maio de 2004DIÁRIO DA CÂMAR/\ DOS DEPUTADOS
~.;;...;;-"-';;;;..,;;..;;;..---------.::.;.;.;;;;.;;...;::..;;..:::.:;..::...;.

20800 Sexta-feira 7

o SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Pre~irJente, Sras. e Srs.
Deputados, na edição de ontem de O Tempo encon
tra·se um relato da reunião ocorrida na terça-feira, no
Palácio da Liberdade, entre o Governador Aécio Ne
ves e os Srs. Secretários Fuad Noman, da Fazenda,
e Antônio Anastasia, do Planejamento.

Na mesa do Governador, para descascar, foi
colocado o abacaxi da queda de arrecadação regis
trada pela Receita Estadual no primeiro trimestre do
ano. Paliativo sugerido e acatado pelo Governador, o
corte de R$1 00 milhões do total de R$230 milhões de
investimentos previstos no Orçamento de L..J4.

Poderia ser apenas um acontecimento no con
texto de penúria nacional, mas junto com ele apare
cem as primeiras conseqüências da reforma tribu
tária sancionada no final de 2003 - a mesma sau
dada com papel picado na Câmara dos Deputados
e definida pelo Presidente da República como ato
de competência política - de sua autoria.

Nem uma nem outra. Tratava-se substancial
mente de um pacote de aumento de impostos com
o objetivo de engordar o caixa do Tesouro Nacio
nal, excluindo-se da partilha Estados e Municípios.
Os números agora o confirmam. Tanto que a União
registrou crescimento de arrecadação da ordem de
15% e os Estados, que dependem essencialmente
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS,
sofreram quedasacentuadas.

As atividades econômicas relacionadas com o
mercado interno sempre foram inversamente propor
cionais aos juros cobrados - que no Brasil são os mais
altos do planeta - e à carga tributária, que está che
gando onde os juros brasileiros já se encontram.

O resu~ado - previsível já na época infausta da re
forma - é a queda das atividades econômicas, da arreca
dação genuinamente ligada a elas e dos investimentos.
Por tabela, crescem desemprego e tensões sociais.

Quem se dá bem nessa conjuntura são os ban
cos. O BRADESCO anunciou um lucro 110 primeiro
trimestre 19,2% superior ao do mesmo período do
ano anterior, e o Itaú, campeão de eficiência, divul
gou um aumento de 22,7% ou R$876 milhões - 4
vezes mais de tudo quanto Minas Gerais planejava
investir no ano inteiro.

Ao mesmo tempo, o presidente do HSBC festeja
na primeira página da Gazeta Mercantil a remessa
para o exterior de US$1 bilhão, completando assim a
devolução integral a sua controladora do investimento
feito há 5 anos com a compra do Banco Bamerindus.

Enquanto isso, no Palácio do Planalto tem quem
acredite que o pior já passou. Só falta explica.r como.

Passo a abordar outro assunto.

SI". Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na tradicio-
i li missa de 1º de maio em São Bernardo do Campo,

o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu, calado, o
~~~rmão do bispo Nelson Westrup condenando o de
EemprE'go - principal chaga social do Brasil contem
porâneo. Quando recebeu a palavra, assistiu-se ao
Lula mais constrangido dos últimos tempos.

Não é para menos. Foi eleito sob promessas de
criar 1() milhões de empregos e de dobrar a capaci
dade d'3 compra do salário mínimo. Mas nem um nem
rutro foram minimamente atacados.

De Fome Zero que coloriu os primeiros meses
ia mandato, quando o Presidente era abraçado pelo

kOVO nas ruas, não se escuta mais falar.
O programa, que era cartão de visita, transfor

rnou-se em exemplo de confusão e ineficiência. Melhor
";linimizá-lo, como na realidade foi. E se não foi pro
)iameflte um fraca.sso, deixou patente que nenhuma
esmola é sustentáculo moral de um indivíduo, quanto
rllenospode ser a razão principal de um governo.

O cidadão reclama emprego, mas não esmola.
Combater a criminalidade numa onda crescente

(!~ desemprego é como tentarconter a maré com bal
de e vassoura. Não adianta.

Enbora o Presidente se apresentasse como um
profeta do emprego, farto e bem remunerado, o recorde
de 12,é:% de desempregado, alcançado nas 6 princi
r;"lis re!Jiões metropolitanas do País no mês de março,
(Iecepcionou o bispo de São Bernardo e muitos que
é~creditaram nas propostas mágicas do ex-líder sindical,
que sentiu na barriga os efeitos perversos da fome.

Os primeiros 16 meses de governo se foram.
Passar,~m apenas para recuperar parte da estabilida
•• ':! mor etária que a perspectiva de subida ao poder de
Lula balançou a partir de abril de 2002. A meta, diga-se
de passagem, foi parcialmente atingida por Palocci e
companhia a um caro preço, tanto que a cota de pa
ciência e compreensão do povo definhou para limites
rnínimc,s de tolerância.

O ambiente em volta do Presidente encontra-se
permeado de tensões, saturado de impaciência. Qual
quer faisca pode desencadear um desastre.

Quem tem memória procura analogias com a
época João Goulart e ressuscita o parlamentarismo
que ab.-e a porta aos fantasmas de 1964.

Enquanto isso, as eleições municipais entram
em CartlpO para somar mais elementos contrários ao
bom SE~nso e atiçar ânimos que pegarão fogo, como
~.emprE' acontece na campanha eleitoral.

O momento exige do Presidente muito mais de
quanto se exigiu ao longo dos últimos 10 anos intei
ros, talvez uma profunda renovação de métodos e de
colaboradores.

.._--~....."..~.---~-'''''---'-----;---~---'.'--~~-''-''-~--T"'",.,,-,.---.,~~_.. -',---
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o SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, está sendo realizado hoje, no Ministério do De
senvolvimento Agrário, seminário sobre o seguro agrí
cola, resultado da audiência mantida no dia 28 de abril
por representantes da Via Campesina, FETRAF-Sul,
CONTAG e por mim com os Ministros José Dirceu, da
CasaCivil, Miguel Rossetto, do Desenvolvimento Agrá
rio, e com representante do Ministro da Fazenda.

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, ficou decidi
do que o Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA
patrocinaria a realização de seminário com os represen
tantes das entidades dos agricultores e com Deputados
do Núcleo Agrário do PT para discutir a minuta de projeto
que institui a Lei de Proteção da Agricultura Familiar e
dá outras providências (seguro agrícola).

Essa lei resulta das mobilizações dos agricul
tores, que saíram de suas propriedades, foram para
as estradas, bloquearam pontes, marcharam, enfim,
reivindicaram uma saída definitiva para a situação de
calamidade que as famílias estavam vivendo. Agora, o
Governo os atendeu, com a criação do seguro renda,
que, além da divida de custeio, cobrirá a renda, que
poderá ser de 30% do total da produção.

Vamos usar o PROAGRO, que já existe, como
principal fonte de recursos. Queremos que já na safra
2004/2005 o Governo Lula anuncie a criação Lei de
Proteção da Agricultura Familiar.

Sr. Presidente, solicito que seja este pronuncia
mento divulgado no programa A Voz do Brasil e nos
meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO HERINGER (PDr - MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a legislação que regula o setor de saúde
suplementar no Brasil tem se mostrado ineficaz no que
respeita às relações comerciais e trabalhistas existentes
entre os planos de seguros e de assistência à saúde,
os profissionais das áreas médica e odontológica que
lhes prestam serviços e os consumidores.

Consciente da necessidade de aprimoramento
dessa legislação, reuni-me com alguns colegas Parla
mentares, que, como eu, são médicos por profissão, e
sugerimos ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Humberto
Costa, a regulação das seguintes propostas para ga
rantir o equilíbrio normativo entre operadoras, presta
dores e consumidores:

1) Garantia de· recebimento por serviço
prestado.

Garantir que os procedimentos previa
mente autorizados pelas operadoras de pIa
nos de saúde não possam ser submetidos a
recursos administrativos para protelação ou

suspensão de pagamento, uma vez que sua
realização encontra-se condicionada a prévia
autorização por parte da operadora.

2) Garantia de pagamento por meio de
cobrança bancária.

Asseguraràs pessoas físicas ou jurídicas
que negociam diretamente com as operadoras
de planos de saúde o direito de efetuarem, de
forma ágil e prática, suas transações comerciais
por meio da rede bancária oficial, utilizando-se
do recurso de faturas ou boletos bancários.

3) Determinação de prazos para ressar
cimento de serviços prestados.

Determinar um prazo máximo para que as
operadoras de planos de assistência à saúde li
quidemseus compromissos financeiros com os
profissionais de saúde que lhes prestam serviços,
evitando a prática, hoje comum, de adiamento
interminável dos pagamentos, origem de preju
ízos financeiros muitas vezes irreparáveis aos
prestadores de serviço médic%dontológico.

4) Determinação de critérios para des
credeneiamento.

Determinar que o descredenciamento de
profissionais de saúde e entidades clínicas e hos
pitalares restrinja-se a razões de ordem legal, ética,
sanitária ou de erro médico comprovado, impossi
bilitando, dessaforma, ações injustificadas da ope
radora ou em benefício próprio da mesma.

5) Proibição de recusa de credeneiamen
to de profissionais.

Estabelecer proibição à recusa, por par
te das operadoras de planos de assistência à
saúde, de credenciamento de profissionais de
saúde que comprovem os seguintes requisitos
básicos para o exercício de sua atividade com
qualidade: graduação em Medicina ou Odon
tologia, residência médica ou equivalente, e
registro no Conselho Regional de Medicina ou
de Odontologia onde atua ou pretende atuar.

6) Determinação de padronização dos
formulários de trabalho.

Determinar que as operadoras de pIa
nos de assistência à saúde fiquem obrigadas
à utilização de formulários padronizados, de
acordo com modelo apresentado pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para
a solicitação de exames, consultas, transfe
rências de pacientes, perícias, cobranças e
outras atividades que constituam os serviços
contratados pelo consumidor.

7) Obrigatoriedade de divulgação de re
latório de pagamento completo e detalhado.
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Tornar obrigatória às operadoras de pIa
nos de assistência à saúde a emissão de rela
tório completo, no ato do reembolso ou paga
mento por serviços prestados, identificando o
valor cobrado pelo prestador, o valor reconhe
cido pela operadora, o resultado da diferença
existente entre ambos os valores, bem assim
a justificativa para essa diferença, discriminan
do, igualmente, os valores referentes a glosa,
tributos retidos, erro ou outra causa.

8) Proibição de contratos profissionais
com previsão de unimilitância.

Estabelecer proibição de que as opera
doras de planos de assistência à saúde im
ponham aos profissionais de saúde contratos
de exclusividade ou que contenham cláusu
las com previsão de restrição a sua atividade
profissional.

9) Obrigatoriedade de resposta imediata
para autorização ou recusa de procedimento.

Tornar obrigatória às operadoras de pIa
nos de assistência à saúde a disponibilização
de serviço de atendimento 24 horas para fins
de resposta a solicitação de autorização de
procedimento, de modo a proibir às mesmas
adiarem, sob qualquer pretexto ou alegação,
ou se recusarem à prestação de resposta ime
diata às solicitações de autorização.

10) Criação de instrumento de denúncia
contra desrespeitos aos direitos do consumidor.

Constituir, por meio da Agência Nacional
de Saúde Suplementar, unidade estatal para
fiscalização das relações entre as operadoras
de planos de assistência à saúde e os con
sumidores, com disponibilização pública de
central para comunicação e registro de quei
xas e denúncias, obrigando as operadoras a
comunicarem a seus clientes a existência de
tal unidade, bem assim os meios de acesso
à mesma.

Essas propostas, Sr. Presidente, em sua maio
ria estão contidas nos Projetos de Lei nºs 2.056/03,
1..603/03 e 3.058/04, que apresentei nesta Casa. Po
rém, independentemente do empenho que tenho feito
neste Parlamento, sinto-me na obrigação de recorrer a
todos os meios legais em busca de uma solução para
o estabelecimento de normas que regulem o setor de
saúde suplementar com justiça e equilíbrio.

Como legislador, não posso me eximir dessa res"
ponsabilidade, pois a inexistência de dispositivos claros
e positivados no atual quadro normativo que regula
as relações trabalhistas e comerciais e os direitos do
consumidor no campo da saúde favorece os interes-

ses das operadoras em detrimento dos interesses dos
prestadores e consumidores desse serviço.

Tenho certeza de que o Exmo. Sr. Ministro Hum
berto Costa também não será omisso e acolherá as
sugestões que encaminhamos, a fim de promover,
com igualdade e justiça, a defesa dos interesses da
coletividade.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no dia 10 de maio, data de justificada
pompa, em que a Arma Ligeira do Exército Brasileiro se
engalana para celebrar os feitos dos seus bravos solda
dos, que souberam encarnar as virtudes da cavalarias,
legando à posteridade heróicos e indeléveis exemplos
de vida e dedicação à Pátria, exorto todos a evocar o
histórico vulto do Patrono da Cavalaria, o Marechal
de-Exército Manoel Luís Osório, o Legendário.

Nada mais oportuno neste momento do que reve
renciar a figura do menino pobre que galgou de modo
brilhante todos os degraus da carreira e chegou ao
posto de Ministro da Guerra; do comandante .idolatra
do pela tropa por sua bravura e sua simplicidade; do
chefe destemido que, na Campanha da Tríplice Aliança,
foi o primeiro a pôr os pés em solo inimigo; do grande
vencedor de Tuiuti e outras refregas.

Nada mais válido, igualmente, diante do preocu
pante quadro da política nacional, do que destacar o
homem público de elevado prestígio e competência,
o qual, como Ministro da Guerra, se desincumbiu de
maneira irretocável de suas atribuições, mesmo enfren
tando cenário de extrema apertura orçamentária.

Bravos cavalarianos! Ao tempo em que os cum
primento calorosamente pelo transcurso do Dia da Ca
valaria, convido-os, especialmente, da mesma maneira
que concito os cidadãos brasileiros, anos inspirarmos
na gloriosa carreira dos grandes vultos nacionais como
Osório, para superar nossa limitações e enfrentar mais
corajosamente a dificultosa quadra socioeconômica
que vimos atravessando de longa data.

Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em 20 anos, 598.367 brasileiros foram
assassinados. A taxa de mortalidade por homicídio
no País passou de 11 ,7 mortos por 100 mil habitantes
para 27 por 100 mil, crescendo 130%. Esses dados são
alarmantes! O Brasil está entre os campeões mundiais
de homicídio. Enquanto países da Europa Ocidental e
o Japão apresentam índices inferiores a 1 por 100 mil,
a Colômbia ocupa o primeiro lugar, com 60,8 por 100
mil, e a Rússia o segundo, com taxa bem próxima da
brasileira, 28,4.
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Écerto que a população também aumentoune~"

te período de 1980 a 2000, passando de 119 milhões
para 170 milhões, mas, mesmo assim, os números
são absurdos! Dos quase 600 mil brasileiros assas
sinados, 62% o foram na década de 90. Incluindo
suicídios e acidentes de trânsito, o número total de
mortes violentas nesses 20 anos foi de 2.069.866 bra
sileiros, Os homens representam 82,2% desse total.
Além disso, o principal fator das mortes mudou. Na
década de 80, o brasileiro morria mais de acidente
de trânsito. Na. de 90, houve uma inversão, passan
do a ser os homicídios os principais causadores de
\-nortes violentas no País.

Além disso, as armas de fogo passaram a ser
as principais causadoras dos homicídios. Em 1991,
56% dos homicídios entre homens de 15 a 24 anos
- grupo populacional mais afetado por essas mortes
- eram causados por armas de fogo. Em 2000, esse
número aumentou, registrando 75% dos assassina
tos, ou seja, 3 em cada 4. Nesse período, o número
de homens de 15 a 24 anos mortospor armas de fogo
cresceu, passando de 5.220 para 12.233 e subindo de
36,8 mortes por grupo de 100 milhabitantes para 71,7
mortes por 100 mil.

No Nordeste, em 1991, morreram 61,8% de
homens entre 15 e 24 anos, por armas de fogo,
passando, em 2000, para 77,9%. No meu Estado,
o crescimento dos registros de homicídios saltou
180%. Um total de 20.051 homicídios aconteceram
na Bahia nesse período de 1980 a 2000. A arma de
fogo foi responsável pela morte de 71 ,7% das pesso
as, em 2002. Em relação aos homens jovens, entre
15 e 24 anos, dos 1.242 homicídios, em 2000,428
os tiveram como vítimas.

E o que leva o nosso País a ter esses números
elevados de homicídio? Dentre as causas estão a po
breza, o desemprego, a falta de instrução, entre outras.
O Brasil tem 14,ômilhões de analfabetos! Em 2002,
a porcentagem de estudantes de 14 anos que ainda
não haviam chegado à 8ª série do ensino fundamental
era de 65,7%. Além disso, os miseráveis no País, que
têm renda mensal abaixo de R$79,00, somam 33% da
população. O Rio de Janeiro, por exemplo, o segundo
Estado com maior número de mortos por homicídio,
com 51 por 100 mil habitantes, possui um índice de
19% da população das favelas desempregada. No Es
tado, esse número é de 9%.

Todos esses índices representam estímulos à
violência. Para acabarmos com ela, devemos mudar
â realidade de nosso País. Mas não é com o Gover
no Lula que vamos ver essa mudança. Ao contrário,
este Governo só está piorando esses índices. Basta!
Frecisamos de mudanças urgentemente, senão nos-

so povo vai morrer aos poucos, vítima da crescente
violência no Brasil.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 19

de abril deste ano, o Fundo das Nações Unidas para a
Infância - UNICEF lançou kit intitulado Família Brasi
leira Fortalecida, uma publicação inédita no mundo. O
kit contém 5 álbuns, que, com uma linguagem simples,
dão informações sobre alimentação e estímulos neces
sários para garantir o desenvolvimento adequado da
criança. Além disso, lista os direitos das famílias, como
a primeira certidão de nascimento gratuita e posto de
saúde próximo de casa para vacinar o filho.

A importância desses conhecimentos se expli
ca pelo resultado de pesquisas segundo as quais na
primeira infância a criança desenvolve habilidades e
comportamentos que ficam para o resto da vida. En
tão, os pais têm de saber como cuidar de seus filhos,
principalmente, nesse período. Nos primeiros 3 anos
de vida, as ligações entre as células do cérebro, cha
madas sinapses, se formam. Por isso, só alimento não
basta para a criança se desenvolver; ela precisa de
estímulos. Pequenos gestos como tocar, olhar, cantar
ou contar histórias são fundamentais para o seu de
senvolvimento. Outros fatores importantes nessa fase
são o iodo e o ferro. Sem esses nutrientes a criança
pode vir a desenvolver uma deficiência mental ou a
ter uma anemia.

Todos esses esclarecimentos estão no kit, dividido
em 5 volumes: Pré-natal, parto e pós-parto; O primei
ro mês.de vida; Acriançado 29 ao 129 mês; A criança
de 1 a 3 anos; A criança de 4 a 6 anos. O kit chegará
às famílias porintermédio de agentes comunitários de
saúde, professores de creches e pré-escolas e líderes
comunitários.

As mais beneficiadas com o projeto são as crian
ças pobres. No Brasil existem 18 milhões de crianças
menores de 6 anos fora da escola. Além disso, anual
mente, morrem 88 mil menores de um ano. Cinqüenta
e oito mil desses óbitos poderiam ser evitados com a
adequada orientação da família e dos Municípios.

Parabéns, UNICEF! Projetos como esse devem
ser incentivados, pois, se não cuidarmos de nossas
crianças, estaremos deixando de lado o futuro de
nosso País.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Folha de S.Paulo que circu
la hoje divulga números alarmantes sobre o trânsito
nacional.

Dados do Ministério da Saúde mostram que 4
Estados da Região Norte do País lideram no número
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de mortes - Boa Vista, em Roraima, atinge o índice
de 48 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Segundo a matéria, BC8 Vista, Palmas, Porto Velho
e Macapá alcançam índices superiores aos da África,
atingindo a média de 28,3 mortes a cada 100 mil habi
tantes, sendo, portanto, as campeá;;, mundiais em mor
talidade no trânsito, segundo a Organização Mundial da
Saúde, em estudo divulgado no mês passado.

Os números preocupam tanto que aquela Orga
nização elegeu a segurança no trânsito, que mata 1,2
milhão de pessoas no mundo, anualmente, como tema
de sua campanha neste ano.

Além dos 4 Estados da Região Norte citados,
outras Capitais de Estados da Região Centro-Oeste,
também alcançam índices superiores aos da África,
quais sejam: Cuiabá, Goiânia e Campo Gra;,de.

Enquanto Estados do Norte e do Centro-Oeste
apontam números alarmantes, o Estado de São Paulo,
por sua vez, registra um índice próximo ao dos países
desenvolvidos da Europa, ou seja, 9,5 mortos.

Tamanho paradoxo há de merecer, no mínimo,
uma análise profunda, pois fatores outros, sem sombra
de dúvida, contribuem para a elevação dos índices.

Alguns atribuem a redução do número de óbito no
Estado de São Paulo à vigência do Código de Trânsito
Brasileiro em 1988, outros, à implantação dos meca
nismos de controle eletrônico de velocidade.

Sobre este assunto, informa o jornal Folha de
S.Paulo:

"Em Palmas foram instalados em 2003,
aparelhos de controle de velocidade nas prin
cipais ruas da cidade. De lá para cá, houve
redução de 53% nas mortes em acidentes de
trânsito e de 25% no número de acidentes,
de acordo com o presidente da Agência Mu
nicipal de Trânsito e Transporte, João Edson
dos Santos.

Porto Velho vive atualmente uma briga
judicial devido a instalação de radares de ve
locidade. Segundo o Secretario de Trânsito,
Edmar de Moura, uma empresa fo:contratada
em caráter emergencial para instalar os apare
lhos sem passar por licitação. A OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) de Rondônia entrou
na Justiça com um mandado de segurança
sustando a contratação.

Desde a instalação dos radares, em in ício
de abril, apenas uma pessoa morreu em Por
to Velho, em um acidente. Nos três primeiros
meses do ano foram 24".

----" - ------,-~--,- ---

Por seu turno, especialista no assunto apontam
para a:. causas desses altos índices de acidentes.
Segundo o jornal:

"Os motivos das altas taxas de mortes
no trânsito em capitais da Região Norte são
variados. Eles começam na falta de infra-es
trutura - ruas inseguras, sem calçadas para
pedestres - e se estendem às condições pre
cárias de controle dos governos.

O Secretário de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, diz que
esses Municípios tiveram uma urbanização
acelerada, ampliando a utilização de veículos
motorizados, enquanto as ações do Estado
para controlar essa circulação - com multas
e cassações de carteiras de habilitação, por
exemplo - não acompanharam esse ritmo.

Cristina Baddini, da direção da ANTP
(Associação Nacional de Transportes Públicos,
que lidera uma campanha pela paz no trân
sito) e que já foi responsável pela Secretaria
de trânsito de Belém, de 1997 a 2000, cita um
círculo vicioso: muitos lugares não têm nem
infra-estrutura viária; sem infra-estrutura, não
há sinalização; sem sinalização, não há fisca
lização nem punição dos condutores.

Ela diz que a embriaguez - estimulada
pelo clima quente e pelas poucas alternativas
de diversão - e as altas velocidades, que em
Macapá são estimuladas pela presença de vias
largas, são os principais problemas da região.

A falta de fiscalização e de projetos de
educação no trânsito são as principais causas
apontadas por especialistas para os altos índi
ces de mortalidade em acidentes observados
na Região Norte.

'Quando a punição é deficiente, há um au
mento no número de acidentes. Precisa haver
uma fiscalização efetiva, já que os trabalhos
de educação no trânsito tem resultado a longo
prazo', diz Fábio Ford Feres Racy, presidente
da ABRAMET (Associação Brasileira de Me
dicina de Tráfego".

O especialista em segurança no trânsito
David Duarte Lima, da Universidade de Brasnia,
esteve há uma semana em Macapá para elaborar
um projeto de redução de acidentes. Todos lá
estão muito preocupados com a situação', afir
ma. 'A verdade é que muito pouco foi feito pelo
Poder público. Não existe um trabalho educativo
com os motoristas, as pessoas dirigem em alta
velocidade, e a impunidade é quase absoluta'.
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Além disso, Lima aponta outros proble
mas da região: a má sinalização deírânsito;.F
alta dos serviços de mototáxi e a precariedade
hospitalar, que faz com que pessoas aciden
tadas morram por falta de atendimento ade
quado. Ele associa ainda parte dos acidentes
de trânsito à ausência de calçadas amplas,
obrigando os pedestres a disputarem a via
com os carros.

Já a médica Maria do Perpétuo Socorro
Sabbá Guimarães, representante da ABAMET
no Norte, destaca como um fator importante
nos acidentes de trânsito na região a má con
servação das estradas e a utilização de subs
tâncias estimulantes por caminhoneiros para
driblar a sonolência".

Todos esses dados, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dizem respeito apenas ao número de óbi
tos, sem considerar os lesionados e suas seqüelas.
Referem-se também· aos altos custos, para o País,
com o tratamento. Assim, há que se sensibilizar todas
as autoridades para que mais essa causa tão dano
sa e prejudicial seja levada a termo, pois, se Estados
brasileiros registram números comparados com países
desenvolvidos, não justifica que outros alcancem índi
ces tão alarrnantes, já que as causas em sua maioria
já foram identificadas e aguardam providências das
autoridades brasileiras, para se poupar vidas.

Muito obrigado.
A SRA. LUCIANA GENRO (Sem Partido - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, mu~o embora o discurso emanado do
Ministério da Educação seja de valorização da universi
dade pública, a primeira ação concreta do Ministro Tarso
Genro vai exatamente no sentido oposto: o Programa
Universidade para Todos, não casualmente elaborado
por Fernando Haddad, o mesmo que criou as Parcerias
Público-Privadas (PPP) para o Ministro Guido Mantega.
A lógica, de fato, é bastante semelhante. Nas PPPs, o
setor privado tem do Estado a garantia de seu lucro.
No Universidade para Todos, as faculdades privadas
garantem seus lucros não pagando o Estado.

A situação das faculdades filantrópicas e das con
sideradas sem fins lucrativos "beira a ilegalidade', nas
palavras do Ministro. Elas não pagam impostos, pois, em
tese, não têm lucros e oferecem algum tipo de serviço
social às suas comunidades. Em Brasília, por exemplo, a
mensalidade de uma dessas "boas samaritanas" para o
curso de Direito é R$795,OO. Já o de Psicologia sai pela
bagatela de R$1.068,00, e o de Medicina pode chegar
a R$2.350,OO. Coitadas, com mensalidades tão baixas,
como poderiam mesmo ter lucro?

Essa história, é verdade, vem de longa data. O
PI chamava o esquema de "pilantropia". Esperava-se,
portanto, que a bandalheira viesse a terminar algum dia
e que essas empresas, que segundo o próprio MEC
têm faturamento de cerca de R$12 bilhões, passas
sem a pagar devidamente seus impostos. Pois não é
que vai acontecer o contrário?!! O Universidade para
Todos vai resolver o problema pelo lado inverso. Em
vez de cassar o direito da pilantragem de não pagar
impostos, vai legalizar oque hoje é crime. As institui
ções privadas vão poder assumir sua verdadeira con
dição de empresas lucrativas e, em troca, o Estado
vai ocupar suas vagas ociosas. Não é uma maravilha?
As salas de aula, esvaziadas devido ao alto custo das
mensalidades, ficarão mais cheias e os empresários,
felizes, podendo distribuir seus lucros sem medo de
serem pegos.

Imaginem se essa moda pega! Logo os restau
rantes estarão oferecendo (as sobras de) comida aos
pobres e, em troca, não pagarão mais impostos. As em
preiteiras também poderiam ceder alguns apartamentos
vazios - são tantos, afinal, o dinheiro para comprar ou
pagar aluguel está cada vez mais curto - e, em troca,
não pagariam mais impostos. Seria uma beleza!!

Em depoimento na Comissão de Educação, o Sr.
Haddad explicou que não poderia fazer as faculdades
pagarem impostos para que a rede pública fosse am
pliada, pois o aumento das mensalidades decorrente
da cobrança de impostos significaria fazer o aluno das
instituições privadas financiar a ampliação das públicas.
Mas quem é mesmo que financia a expansão explosi
va da rede privada senão o próprio aluno que paga as
mensalidades extorsivas e o Estado que não recebe os
impostos? Esta perguntinha não foi respondida. Tam
bém nenhuma palavra sobre a proposta da Deputada
Alice Portugal de abertura das planilhas de custo das
faculdades privadas e sobre a necessidade de algum
tipo de controle sobre o valor dessas mensalidades.

Para financiar as universidades públicas, a solu
ção apresentada nessa mesma audiência foi a "sub
vinculação" para as universidades dos recursos globais
da educação. Ah,então, tá! Os recursos que hoje vão
para o ensino básico e médio é que vão financiar as
universidades públicas. Ou será que o Dr. Palocci e o
FMI vão aumentar as verbas da educação?

Não tem jeito. É preciso uma grande mobiliza
ção nas universidades públicas para garantir mais
recursos para a educação. Afinal, é lá que 90% da
pesquisa do País é produzida e onde é oferecido um
ensino qualificado. Bem diferente da "privataria", que
não cumpre sequer as exigências da LDB no que diz
respeito à. qualificação dos professores, dedicação in
tegrai, existênCia de laboratórios e bibliotecas. Se as



20806 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2004

verbas públicas forem para as universidades públicas
e não mais ajudarem a encher o caixa das instituições
privadas, poderemos ampliar as vagas, abrir cursos
noturnos, manter restaurantes universitários baratos
e estender a moradia e a assistência estudantil. Este
é o único caminho para colocar mais estudantes po
bres e trabalhadores no ensino superior. E mantê-los
lá, até que concluam seu curso.

Com seu programinha, o MEC prefere encher os
olhos da sociedade com números mirabolantes, que
vão se transformar em resultados pífios. Reserva aos
pobres um ensino de pior qualidade, diplomas que
muitas vezes nada valem na busca por um emprego.
E ainda há o enorme risco de o diploma nem ser con
quistado, pois sem assistência estudantil o aluno po
bre acaba abandonando os estudos e a rotatividade
das vagas termina assegurando a isenção de impos
tos para os tubarões do ensino privado. Esta é uma
péssima lição.

O SR. TAKAVAMA (PMDB - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a crença na arte da medicina e, sobretudo, no
exercício profissional do médico em favor da prevenção,
da promoção e da recuperação da saúde dos seres
humanos, todas as pessoas devem cultivar.

Eu jamais deixei de confiar na competência dos mé
dicos. Existem, no Brasil, 250 mil médicos que atuam com
dedicação e ética em mais de 60 especialidades.

QUero hoje destacar o labor dos 10 mil oftalmolo
gistas brasileiros em benefício da saúde dos olhos das
crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos.

Calcula-se que cerca de 20% das crianças em
idade escolar apresentem alguma perturbação oftal
mológica (erros de refração, conjuntivite, estrabismo,
má formação congênita e outros).

É importante registrar que o exame completo dos
olhos, quando realizado por profissional habilitado, pode
prevenir perda irreversível e outros distúrbios prejudi
ciais ao desempenho normal na infância.

Nos adultos, as principais causas da cegueira, que
acomete 1,2 milhão de compatriotas são: a catarata,
o glaucoma, complicações do diabetes e o envelheci
mento da retina ou degeneração macular relacionada
à idade. Vale observar que 60% dos casos de ceguei
ra são evitáveis.

Cerca de 50% dos diabéticos - aproximadamente
10 milhões de brasileiros - podem desenvolver retino
patia diabética (conhecida como olho diabético). Mais
de 400 mil pessoas têm lesões que provocam o des
locamento de retina devido a um rasgo na membrana.
Ocorre então o vazamento do líquido ocular para as
camadas mais internas do olho. Calcula-se que 38 mil

brasileiros tenham retinose pigmentar caracterizada
pelo progressiva degeneração da retina.

Se a cidadã e o cidadão fizerem exames de vista
periodicamente, é possível evitar algumas doenças dos
olhos, além de terem a oportunidade de curar outras
e, conseqüentemente, permanecerem com a visão
clara, consistente e duradoura. Sabe-se que o glauco
ma e os diabetes não apresentam sintomas, portanto,
ignorando-os, as pessoas chegarão à cegueira sem
poderem preveni-Ia.

Posso afirmar que o avanço da tecnologia e dos
aparelhos computadorizados revolucionaram a oftalmo
logia nacional, auxiliando extremamente no diagnostico
e no tratamento das doenças oculares, por meio de
procedimentos antes inatingíveis e inimagináveis.

A catarata, a miopia, o estrabismo, o astigmatis
mo e a hipermetropia podem ser prevenidos e evitados
com uma consulta anual ao médico oftalmologista.

Faço uma observação sobre sinais e sintomas que
servem de alerta para os pais, responsáveis, professores
e demais cidadãos: desalinhamento dos olhos, irritação
da córnea, movimentação anormal dos olhos, olhos
constantemente vermelhos, dores de cabeça freqüentes,
visão embaçada, sonolência, diminuição do rendimento
escolar, franzimento da testa, surgimento de mancha
branca na pupila, lacrimejamentoexcessivo, muita sen
sibilidade à luz, desinteresse pela leitura e o fechamento
de um dos olhos para tentar enxergar melhor.

Esses sinais e sintomas, repito, indicam que algo
vai mal com a visão.

O próximo dia 7 é dedicado ao Dia do Oftalmo
logista.

Por questão de justiça, rendo minhas sinceras
homenagens à Dra. Tânia Mara Cunha Schaefer, res
peitada Presidente da Associação Paranaense de Of
talmologia, ao Dr. Elizabeto Ribeiro Gonçalves, honrado
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e
aos 10 mil médicos oftalmologistas que zelam pela visão
e, sobretudo, pela saúde dos olhos dos brasileiros.

Para finalizar, ressalto que o cidadão é aquilo
que pensa.

Se você persistir em pensar na doença ocular,
ela virá; se pensar na saúde, na alegria, no sucesso,
agradecendo a Deus por tudo que tem recebido, as
dores passarão e sua fidelidade ao Pai celestial per
manecerá para sempre.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica
ção da Casa.

Muito obrigado.
O SR. HAMILTON CASARA (PSB - RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muito se tem falado, nos últimos meses,
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sobre reforma universitária. Inúmeras notícias1 por ve::,
zes contraditórias, dificultam o entendime.nto de que
projeto se pretende efetivamente implementar.

Venho então a esta tribuna com o intuito de contri
buir para o debate a respeito do tema e de melhor definir
o rumo que, em meu entendimento, deve ele tomar.

Parece-me, em primeiro lugar, descabido querer
dar à propalada reforma universitária de hoje caráter
ou conteúdo que, no contexto dos anos 60, poderiam
ser até mesmo qualificados de revolucionários. Tra
tava-se, naquela época, de transformar a instituição
universitária de sede de feudos do saber em sede da
democracia do saber. Mudanças que garantissem o
efetivo acesso ao saber ao maior contingente possível
da população, além de assegurar, no seio das institui
ções, participação coletiva nas decisões acadêmicas
e carreiras que estimulassem o crescimento intelectual
e profissional dos docentes e técnicos. As principais
questões se situavam no domínio do acesso e da di
mensão acadêmica.

Nos dias de hoje, as questões centrais passam
por outros eixos, embora aqueles mencionados me
reçam sempre aperfeiçoamentos e ajustes. Um dos
mais importantes, com toda a certeza, diz respeito à
autonomia das universidades, especialmente aquelas
mantidas pelo Poder Público, e à dimensão de gestão
administrativa e financeira.

Autarquias ou fundações, a grande maioria das
universidades públicas não tem os meios necessários
para exercer em plenitude sua autonomia nesses do
mínios, seja pelo regramento a que estão submetidas,
seja pela insuficiênCia de recursos em suas dotações
orçamentárias.

Os encaminhamentos relativos a essa questão,
contudo, devem ser cuidadosamente considerados.
Não se trata simplesmente de conferir autonomia
às universidades públicas para que possam buscar
em outros setores os recursos indispensáveis ao
seu financiamento. Trata-se, isto sim, de garantir os
meios adequados para a eficiente gestão dos re
cursos devidamente assegurados, nos orçamentos
públicos, em volume necessário ao funcionamento
com qualidade dessas instituições.

A questão da qualidade é absolutamente funda
mentaI. As universidades públicas constituem patri
mônio nacional, em muitos casos de excelência. Não
podem elas ser desfiguradas. É preciso garantir os
indispensáveis processos de avaliação e de financia
mento para sua manutenção e desenvolvimento.

Outro ponto extremamente importante é o da
democratização ainda maior do acesso a essas
'nstituições. Com financiamento adequado e ga
rantia de meios, será possível expandir as vagas.

E,. ao mesmo tempo, definir mecanismos que pos
sibilitem àqueles economicamente mais carentes,
porém com potencial acadêmico comprovado, as
condições indispensáveis para a continuidade de
seus estudos em nível superior.

No entanto, é sabido que as vagas nas institui
ções públicas jamais serão suficientes para atender a
toda a demanda por educação superior no País. Disto
é evidência a pujança do segmento particular de ins
tituições de ensino superior.

É preciso, pois, fortalecer os mecanismos de
gestão, regulação, acompanhamento e avaliação das
instituições e cursos superiores, com o objetivo de
garantir a qualidade do ensino a que sociedade bra
sileira tem direito.

E, nesse sistema de avaliação, estabelecer pro
cedimentos permanentes de discussão, revisão e atu
alização dos conteúdos da formação oferecida em
nível superior.

Finalmente, e não menos importante, é funda
mentai promover a efetiva interação.das instituições
universitárias com as comunidades em que se inse
rem. Fortalecer a sua relevância social, colocando a
sua competência acadêmica, científica e tecnológica a
serviço das comunidades de seu entorno, na busca de
soluções concretas para seus principais problemas.

Estes me parecem alguns dos principais pontos
a serem levados em consideração nas discussões
sobre a educação superior no Brasil. Não se trata de
reinventar a universidade brasileira, mas dar-lhe as re
ais condições de exercer o papel que já lhe é atribuído
pela legislação em vigor e pela missão institucional
que, ao longo de sua história, a vem afirmando como
instituição fundamental na construção da sociedade
deste País.

Muito obrigado.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTS - PA. Pronuncia

o seguinte discurso.) .,.. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na qualidade de representante dos meus eleitores
de Marabá e Redenção, no Pará, tenho a grata satisfa
ção de voltar a esta tribuna para enaltecer o trabalho de
parceria entre universidade e indústria, que vem sendo
executado pelos estudantes da Universidade Estadual do
Pará e as empresas frigoríficas da região. Ele vem dando
os melhores resultados. Alunos do Curso de Tecnologia
Agroindustrial já estão sendo absorvidos por empresas
do setor, como estagiários ou contratados.

O resultado não poderia ser mais satisfatório.
Houve sensível melhoria na qualidade do produto final.
A mão-de-obra qualificada trouxe modificações de alto
nível, que muito concorrerão para a possibilidade de ex
portação de carne bovlna para o Mercado Europeu, como
é o ensejo dos frigoríficos de Marabá e Redenção.
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Com a recente extinção da febre aftosa dos pastos
estaduais, surgiu a necessidade de controle de qua
lidade cada vez maior sobre toda a cadeia produtiva
do gado. E aí entrou em ação o grupo de alunos da
UEPA, que trouxe para a prática, na área industrial, os
conhecimentos adquiridos '10s bancos da escola.

Vistos a princípio com certa dose de desconfiança
pelos trabalhadores maisantigos, o que é perfeitamente
compreensível, os estudantes e recér 1-<armados consegui
ram conquistara simpatia de todos pelo interesse e cuidado
com que souberam cuidar dos problemas. Assim, coisas
aparentemente simples ganharam importância, como a
obrigatoriedade do uso de luvas, de uniformes, de mate
riais adequados, da limpeza de pisos. Tudo passou a ser
monitorado, adaptando-se à saúde do consumidor.

a frigorífico de Marabá vinha abatendo 700 bois por
dia. Agora, com a modificação tecnológica introduzida,
tem capacidade para abater até 80 bois por hora. É um
progresso fantástico, especialmente se considerarmos as
condições observadas, que correspondem plenamente
às exigências do Mercado Comum Europeu.

Novos departamentos foram criados, com progra
mas de qualidade que atendem aos quesitos de padrão
de higiene operacional, análise dos perigos dos pontos
críticos de controle e excelentes práticas de fabricação.

Em Redenção houve até um fato diferenciador:
entre os estudantes escolhidos para as novas tarefas,
encontra-se uma aluna do Curso de Pedagogia, o que
parece um despropósito para o trabalho em umfrígo
rífico. Mas há uma razão específica para tal escolha:
a necessidade de harmonizar os pontos de vista, rela
tivos ao trabalho, entre os mais antigos trabalhadores
e os recém-chegados. Então, os seminários internos
foram programados para reeducar e redirecionar os
funcionários da empresa. Quebrar resistências e velhos
hábitos foi um desafio para a equipe que, finalmente,
conquistou a simpatia e a confiança de todos.

Sempre de olho no fato de que a alta qualidade
não deve envolver maior custo, o frigorífico de Reden
ção já exporta para a China e a Arábia Saudita. Além
do mais, Srs. Deputados, um novo mercado de trabalho
se abriu no sul do Pará. A mão-de-obra é toda regio
nal, levando ocupação e valorização ao trabalhador,
que se sente prestigiado por desempenhar trabalho
de alto nível em empresas conceituadas.

Parabéns, pois, ao povo do sul do Pará, à UEPA
e a todos os que estão batalhando pelo excelente de
sempenho da indústria frigorífica.

Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação daCasa e
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

o SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia o
"guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, E'm todos os Municípios acreanos que visito ainda
repercute positivamente a viagem do Presidente Lula
ijú Estado, acorrida no mês passado.

SExa. esteve em 3 Municípios. Em Rio Branco,
inaugurou o Hospital do Idoso, que dará atendimento
.3 ;pecializado ao pessoal da terceira idade. Em Ma
l Jel Urbano, Lula reativou os vôos do Correio Aéreo

Nacional- CAN, para fomentar a integração regional
i.- dar alendimento de saúde às comunidades isoladas,
e lançou o programa de assentamentos florestais; e no
Estado o Programa Luz para Todos. Já em Cruzeiro
do Sul, lançou o Programa Nacional de Erradicação da
','anseníase, inaugurou o novo porto da cidade, cons
huído Elm parceria com o Governo Estadual, e, junta
mente Gom o Ministro dos Transportes, Alfredo Nasci
nento, assinou empenho de um total de 28 milhões e
F50 mil reais para obras de pavimentação, restauração
,) mam,tenção das rodovias BR-364 e BR-317.

Para a BR-364, o empenho será de 24 milhões e
'50 mil reais. Desse valor, 6 milhões serão destinados

E\ construção do Anel Rodoviário de Rio Branco, que
'~í ace:3SO ao novo aeroporto; e 18 milhões e 750 mil
.( ais smão usados na pavimentação do segmento que
v'3.i do IlI1unicípio de Manuel Urbano ao km 736,6, em
direção a Cruzeiro do Sul. Outros 3 milhões e 800 mil
'tais snrão empenhados para conservação e restau
ução da BR-364 e da BR-317.

E3sas duas rodovias são as mais importantes do
Fstado. A BR-364 liga a nossa Capital ao centro-sul
do País e interliga Rio Branco aos Municípios de Sena
MadurE ira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues
1\Ives, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Ela tem grande
;;1port~lhcia econômica e social para o Acre, pois é a
r'nica ligação de superfície que atravessa de leste a
oeste todo o Estado e ainda segue transversalmente
as bacias hidrográficas, possibilitando maior integra
ção, através de terminais intermodais. A rodovia possui
422,5 quilômetros pavimentados, de um total de 805
" Jilômutros, no Estado do Acre. Seu tráfego é interrom
pido duante aproximadamente 9 meses do ano, em
virtude das fortes chuvas que ocorrem entre outubro
e maio, deixando os Municípios ao longo de seu curso
t'.JtalmEnte isolados dos outros Municípios acreanos
e do resto do País. O Governo Estadual, anualmente,
nos meses de maio e junho, realiza a manutenção nos
trechos não pavimentados, garantindo trafegabilidade
mínima de julho a setembro.

Com grande esforço do Governador Jorge Viana e
E,m convênio com o Ministério dos Transportes, o Esta
do vem executando obras de pavimentação em alguns
s,ubtrechos da rodovia, totalizando 150 quilômetros de
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obras de construção em andamento. A BR-317,que
vai da divisa com o Amazonas até Assis Brasil (divisa
Brasil-Peru), passando pelos Municípios de Xapuri e
Brasiléia (divisa Brasil-Bolívia), já se encontra total
mente pavimentada no Acre.

Fiz questão de trazer-lhes esses dados para
mostrar o que significou a visita do Presidente Lula
e o compromisso por ele assumido de fazer investi
mentos no Estado, que vão diminuir o sofrimento dos
acreanos.

A população recebeu o companheiro Lula de
braços abertos, com o carinho de quem recebe um
velho amigo que já nos visitou 15 vezes, nos últimos
24 anos -2 vezes como Presidente do Brasil. Dessa
vez, a visita representou o apoio do Governo Federal
a políticas sociais e de desenvolvimento para o nos
so Estado.

Cumprimento o Presidente Lula e agradeço a S.Exa.,
em nome do povo acreano, a importante visita.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, contrariando as expectativas de todos os
brasileiros que esperavam passar um 1º de maio em
clima de otimismo e confiança nos destinos do País,
o Governo se antecipou no anúncio dos novos níveis
salariais com um verdadeiro presente de grego, que
nada tem a ver com a nossa realidade.

O salário mínimo de 260 reais por mês já não
corresponde às necessidades básicas de uma família
composta de até 4 pessoas. E não se diga que os ín
dices encontrados pelo Governo são suficientes para
atender a classe trabalhadora. Estamos entre os 5
salários mínimos mais baixos do mundo, alinhados a
países como Equador, México e Filipinas.

Basta lembrar que, enquanto no Brasil um traba
lhador passará a ganhar apenas 260 reais por mês, na
Espanha o salário mínimo é superior a 900 reais men
sais. Evidentemente que não vamos comparar um país
em desenvolvimento com um país desenvolvido, onde a
economia é estável, a taxa de desemprego é tolerável e
há plena consciência de suas aspirações e responsabili
dades, diferentemente da situação do Brasil, que fechou
o mês de abril com taxa recorde de desemprego.

E não setemconhecimento de nenhuma iniciati
va de vulto, por parte do Governo, capaz de reengajar
essa imensa massa de operários no mercado de traba
lho. Portanto, o trabalhador brasileiro não tem motivo
para comemorar este 1º de maio.

Em vez de criticar, Sr. Presidente, gostaria de enal
tecer os atos do Governo do Sr. Luiz Inácio. Mas, para
marcar as comemorações do Dia doTrabalho, ele decidiu
aumentar em apenas 20 reais o salário mínimo.

Desejamos, pois, Sras. e Srs. Deputados, repu
diar, datribuna desta Casa, tão negativa iniciativa de
nosso Governo, que deveria melhorar significativamente
a remuneração daqueles que estão sob sua tutela e
que sempre trabalharam para fazer do Brasil um mo
delo para o mundo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no capitalismo selvagem, o livre mercado
é soberano, auto-suficiente, sem memória e sem pu
dor. Ele pode tudo, resolve tudo e é capaz de atrope
lar medidas necessárias para a defesa da soberania
nacional, do meio ambiente, dos direitos humanos,
da boa conduta, dos valores sociais e culturais e, so
bretudo, da ética. Passa por cima de tudo e de todos.
Assim, há prevalência dos duvidosos interesses dos
ricos em detrimento dos desfavorecidos.

No Brasil, com PIB de US$493 bilhões, em 2003,
ao ser adotada a desenfreada economia de mercado
cada vez mais livre, houve o aumentode 100% do nú
mero de famílias ricas, no período de 1980 a 2000.

Em países desenvolvidos, como a França, o PIB
foi de 1,7 trilhão de dólares no ano passado. E nos Es
tados Unidos da América do Norte, país detentor do
PIB de 10,8 trilhões de dólares, em 2003, as diferenças
entre ricos e pobres não são tão acentuadas, porque
realmente é realizada profunda reforma tributária - os
ricos pagam mais impostos, contribuições e tarifas e
os pobres, menos.

O Brasil ainda não fez sua reforma tributária con
forme desejo da população. Houve, em 2003, uma pe
quena reforma tributária, tão mesquinha que só atendeu
ao FMI, às instituições financeiras internacionais e aos
fortes conglomerados nacionais. Em conseqüência, a
concentração de renda aumentou, para prejuízo dos
necessitados de ocupação, de emprego, de saúde, de
educação, de moradia e de segurança.

Em 1980, 1,8% da população brasileira recebia
mais de 11 mil reais por mês, mas, em 2000, esse
percentual cresceu para 2,4%, com 1,16 milhão de
privilegiados - os marajás. Duas décadas antes, ha
via 500 mil. Realmente comprova-se, com essa forte
concentração, que 5 mil famílias, sozinhas, eram do
nas de 45% do PIB nacional, que era de 691 bilhões
de dólares, em 2000.

Acontece que os novos ricos ganharam fortunas
praticando atividades não produtivas, sem geração de
empregos. Geralmente, estavam vinculados a ganhos
de capital, por meio de valorizações financeiras, como
venda de bens, propriedades rurais, salas, lojas, esta
belecimentos comerciais, empresas e ações em bol-
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sas. Com informações privilegiadas, eles compram por
preços baixos e revendem com exorbitantes lucros.

Na verdade, quero confessar que não sou contra
os mais ricos, desde que o acúmulo de bens tenha ori
gem conhecida. Porém, na condição de evangélico e
temente a Deus, creio que deva haver a justa repartição
das oportunidades e dos alimentos entre todos.

Diante desta exposição, ouso oferecer algumas
sugestões, visando à desconcentração da renda no
Brasil: universalização da educação para todos, em
diferentes níveis de escolaridade; estímulo à geração
de empregos, por meio de maciços investimentos na
agropecuária, na construção civil e no turismo; oferta
de cursos de reciclagem para os desempregados; redu
ção da carga tributária das pessoas jurídicas e físicas;
aumento real do salário mínimo; equacionamento do
grave problema da dívida externa; tributação das gran
des fortunas, acima de 10 milhões de reais; diminuição
dos juros; redução dos encargos sociais; e oferta de
estimulo para aumentar a poupança interna.

A natureza, bem divino, tem sabedoria. Ela retribui
diretamente o que recebe do ser humano, que deverá
manter-se em pé diante das adversidades.

É preciso que os diplomatas do Palácio do Itamara

ty, fiéis discípulos do célebre Barão do Rio Branco, con

tribuam mais e de maneira efetiva para o Brasil, usando

de vontade política, de determinação e de confiança no

grande destino deste respeitado e maravilhoso País.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun

ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação

desta Casa Legislativa.

Muito obrigado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, requeiro, nos termos regimentais, seja

transcrito nos Anais da Casa a Carta Aberta ao Presi
dente Lula, remetida pela Confederação Brasileira de

Aposentados e Pensionistas - COBAp, assinada pelo

seu Presidente, Sr. João Resende Lima, e endossada

por representantes de entidades de aposentados e pen

sionistas de diversos Estados brasileiros.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA

DOR:

COBAP - Co'.YÚcdera.çào BrlUlileinJ. de AposeubJ.dce e Pensioni,st;as ....
:De:f'ondend", "" Se~;ri.da.deSocia1 de...d.", 1.'985 ~ .......-:
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Senhor Presidente. Q G. \
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aporrtan> J:)1!iU"a supel"'átvlt <de 5 • .,8 bilh6e$ de ..ea;... Na_I... c>c:aslâo, ",ern maiore.. djficu~.V.
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A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,Sras,ê
Srs. Deputados, venho até esta tribuna hoje pa.ra fa
zer a análise da atuaçãodo Poder Judiciário do nosso
País, em especial do Tribunal Superior Eleitoral, que,
na semana passada, atuou em 2 casos de maneiras
absolutamente distíntas. Brasília, 27 de abril de 2004.
Por 4 votos a 2, o TSE cassa os mandatos do Senador
João Capiberibe e da Deputada Federal Janete Capi
beribe, ambos eleitos pelo Partido Socialista Brasileiro
do Amapá, combase ngt~stemunhode 2 pessoas,
que ... ter técebldcr. H$26,OO cada uma para vo-
tar nos candidatos elelçóes de 2002.

Brasília, 29 de abril de 2004. A mesma Corte, por
5 votos a 1, absolve o Governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, e sua Vice .. Mada de Lourdes Abadia,
das denúncias de dt:t 4a milhões de reais dos
cofres públicos para. a cán'~;lailha eleitoral de 2002.

Isso nos faz crer que há ~? justiças no Brasil. Como
pode a mesma Corte julgar forma tão diferente 2
casos, sendo que o Relator foi o mesmo, e emitir pa
recereS tão adversos? Nâ6pMSO levantar dúvidas
quanto à legitimidade das.prcIvasdo processo de cas
sação do Senado!" e DBI:JúU;lc!a, mas conhecemos
a sua história de trabalho e em defesa do povo
do Amapá e do Brasil. O Behador Capiberibe foi, por
2 vezes, Governador daquele Estado, com apoio da
população. Prova disso é que se reelegeu Governador
e, posteriormente, conquistou uma cadeira no Senado.
Da mesma forma, a Deputada Janete, que, na última
eleição, foi a Deputada Federal mais votada do Amapá,
conquistando o voto de 23.2lJ3 cidadãos daquele Esta
do, o equivalente a 9,6% dos Votos válidos. O processo
foi movido pelo PMDB do Amapá, partido do derrotado
na eleição para o Senado, Gilvam Borges. Há, portan
to, grande motivação política nesse processo, já que
este assumirá a vaga do Senador Capiberibe. Todos
sabemos que a compra de votos, além de crime elei
toral, é imoral e antiética.. Porém, será que o testemu
nho de 2 pessoas pode ser considerado uma prova?
Ainda mais que foi juntada ao processo uma fita em
que se denUncia que as testemunhas teriam sido pa
gas para depor. Considerando a disputa política desse
processo, temos que levar em conta a possibilidade
de essas pessoas terem recebido valores superiores
a esse para dar esse testemunho.

Como podemos acreditar na legitimidade do Po
der Judiciário se o mesmo Tribunal, 2 dias após o jul
gamento, absolveu o Governador Joaquim Roriz por
julgar que as provas juntadas ao processo constituem
somente indícios? Será que tantos indícios juntos não
constituem uma prova?

Pasmem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O
1T)~~moH~lator, o Ministro Carlos Velloso, no mesmo
Tribunal, utilizou igual argumentação para os 2 casos,
porém julgou-os de forma inversa.

Constavam nos autos do processo Roriz, movido
não pelos seus adversários políticos, mas pelo Minis
tério Público, inúmeros documentos que comprovam
os "contratos de gestão" entre a Companhia do De
senvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN) e o
Instituto Candango de Solidariedade (ICS), sendo que
o segundo recebeu dos cofres públicos do Distrito Fe
deral um montante de dinheiro destinado à "execução
de atividades complementares relativas à área de de
senvolvimento institucional e tecnológico". Com isso, o
ICS transferiu, em 2002, o valor de R$48.51 0.701 ,69
às empresas Adler - Assessoria Empresarial Ltda.
e Linknet Informática Ltda., sendo que os repasses
aumentavam na medida em que as eleições se apro
ximavam. Apesar de prestar manutenção a diversos
comitês de campanha, as empresas Adler e Linknet
nem sequer aparecem na prestação de contas da
campanha do Governador. Os veículos locados pela
empresa de informática foram fotografa.dos pelos rada
res de fiscalização eletrônica cobertos de propaganda
eleitoral do Governador. Há, também, o saque por essas
empresas, em espécie, de 11 cheques, que somam
R$17.397.363,00 nos últimos dias de campanha. Se
não bastasse tudo isso, foram apreendidos nos escri
tório da Adler requisições de material, autorizações de
fornecimento, notas fiscais de compra e outros docu
mentos que comprovam a participação descarada da
empresa na administração da campanha eleitoral.

Todos esses argumentos, porém, foram conside
rados somente indícios pelos Ministros Carlos Velloso,
Peçanha Martins, EJlen Gracie, Carlos Madeira e Go
mes de Barros. O próprio Presidente do TSE, Ministro
Sepúlveda Pertence, que normalmente vota só em caso
de empate, manifestou-se afirmando que concordaria
com seus colegas em que cada indício era insuficien
te, porém a sua soma era convincente. Mas o Ministro
Sepúlveda Pertence foi voto vencido no Tribunal.

Vejamos, Sras. e Srs. Parlamentares, que o casal
Capiberibe teve seus mandatos cassados por causa
de denúncia duvidosa que envolve R$52 reais. Já o
Governador Joaquim Roriz e sua Vice, Maria de Lour
des Abadia, foram absolvidos de denúncias que en
volvem mais de R$48 milhões de reais, pelo fato de
os Ministros do TSE terem julgado que tudo não pas
sava de indícios.

Isso só nos leva a crerque há 2 justiças no Brasil,
ou melhor, a mesma justiça usa 2 pesos e 2 medidas
para julgar 2 casos semelhantes.

Muito obrigada.
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o SR. LUIZ BITTENCOUr.-; (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidentf), Sras. e
Srs. Deputados, segundo noticia a imprensa de Goiás,
terá início em breve o projeto denominado Levanta
mento Aerogeofísico do Estado, resultado de parceria
firmada com o Ministério de Minas e Energia.

Serão aplicados R$12,5 milhões no mapeamento
das riquezas do subsolo goiano durante 3 anos, visando
à descoberta de potenciais para atração de investimen
tos privados na geração e ne b xploração de novas jazidas
minerais. O projeto abrangerá o levantamento de mais da
metade da área territorial de Goiás, em especial da Região
Centro-Oeste, numa área de 170 mio ",Jilômetros quadra
dos, e atingindo 140 Municípios.

Na primeira etapa, serão investidos R$5 milhões
este ano, dos quais R$3,5 milhões provenientes da
Superintendência de Geologia e Mineração - FunMi
neral, e R$1,5 milhão do Governo Federal, por meio
do Ministério de Minas e Energia.

O Estado de Goiás, que tenho a honra de represen
tar nesta Câmara dos Deputados, acolhe em seu subsolo
grande potencial em ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, ní
quel, titânio e pedras preciosas, no momento PtTl que há
demanda mundial e dos preços das commodities minerais.
Neste instante cuida-se também da execução do Projeto
Americano do Brasil, que prevê a exploração de jazidas
de níquel, cobre e cobalto no Município do mesmo nome.
A empresa mineira Pró-Metálica, em associação com o
grupo canadense Jaguar, que ganhou a licitação dos di
reitos de exploração da jazida, vai investir US$22 milhões
para colocar a mina em produção num prazo de 2 anos.
O contrato de cessão dos direitos minerais entre a META
GO e a Pró-Metálica foi assinado durante o lançamento
do projeto Levantamento Aerogeofísico de Goiás, que vai
mapear as potencialidades minerais do meu Estado.

O Projeto Americano do Brasil prevê a produção
de 78 mil toneladas anuais de concentrado de níquel
e de 12 mil toneladas de concentrado de cobre, com
geração de 230 empregos diretos e mais de mil indi
retos. Nos primeiros 6 meses, a expectativa é produzir
40 mil toneladas de concentrados, número que deve
ser dobrado até o fim do primeiro ano de operação. A
Pró-Metálica está negociando a venda da produção
para a empresa Fortaleza, do Grupo Votorantim. Já
foram identificados 2 corpos na jazida: um chamado
S1, mais pobre, e outro denominado S2, mais rico. O
contrato assinado é baseado na exploração do corpo
S2, que tem vida útil estimada em 5 ou 6 anos. Se os
preços do níquel continuarem em alta, a empresa po
derá lavrar o outro corpo, prolongando a vida da jazi
da por mais 5 anos. Há um grande potencial na região
onde serão feitas novas pesquisas, e é bem provável
que sejam descobertos mais minerais.

Estima-se que a licitação das jazidas descobertas
~ )ssibil ta a recuperação de investimentos feitos, gera em
,~'egos e desenvolvimento econômico para o Estado. O
objetivo é continuar atraindo empresas, que investirão na
nrospecção, e elevara participação de Goiás na produção
;, ,ineraldo País. Entre outros grandes projetos implanta
dos no Estado, como o da CODEMIN, que investiu mais
d3 US$200 milhões na exploração de níquel e está em
~,Iena e:<pansãono Município de Barro Alto.

D3sejo acentuar que o meu Estado é o terceiro
'.'aior produtor de minerais do País, perdendo apenas para
\ inas Gerais e Pará. Na verdade, foi o primeiro Estado a
l obrir com recursos próprios o levantamento aerogeofísi
,') e, per isso, já tem zoneamento atualizado e confiável,
graças 3.0 emprego de modernas tecnologias.

E:3sa notícia é, sem dúvida, alvissareira e confirma o
que serilpre tenho afirmado desta tribuna: Goiás constitui
'.'TIa das mais importantes províncias minerais do Brasil,
com po":encial de enorme qualidade no que diz respeito a
níquel, titânio, cristal de rocha, zinco, prata e chumbo.

E!'a o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. EDNA MACEDO (PTB - SP. Pronuncia o

~eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
rdos, para nós, que participamos da base parlamentar

elo Governo nestaCasa, a quem, dentro dos limites de
r I ")ssa consciência e nossa ideologia, não temos negado
l)SSO voto, este é um pronunciamento que não gosta
riamos de fazer, mas ao qual não podemos furtar-nos,
dado o compromisso que temos para com os que em
) )s votaram, e o qual somos incapazes de elidir.

O atual Governo tem absoluta razão em afirmar
que não é o responsável pela atual conjuntura socio
f)conôrnica, isso é óbvio. Porém, também é verdade
(!ue já Hstá no poder há mais de 420 dias, e nenhuma
melhora foi pressentida por nosso povo. Pelo contrá
rio, os problemas se avolumaram, e o mal-estar social
,'.::entua-se cada vez mais.

O Governo teve nosso voto e tem tido nosso
fipoio, pois pensávamos que ele realmente conhecia a
fituação e tinha as soluções por nosso povo tão dese
ja.das. Nós acreditamos piamente em suas promessas
(~declaraçõesde campanha.

Éverdade que nós ainda temos esperança, apesar
de cadél vez mais tênue, porém preocupa-nos sobrema
neira O3.pego de alguns ao que nos permitimos chamar
de "passadologia",·que seria a antítese da futurologia.

Que se recorde o passado e seus erros para não
mais incorrer neles é correto e salutar, porém usar
pssa desculpa para justificar aparente desconcerto e
imobiliEffiO, aí não. Com isso não concordamos. Afinal,
quem vive de passado é museu.
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É óbvio que a herança de governos anteriores é
extremamente pesada e adversa, mas também é óbyio
que ações para minorar pelo menos um pouco atrén1én
da crise social que nos assola já se fazem tardias.

Um país com cerca de 60 milhões de habitantes, com
mais ou menos um terço desuapopulação abaixo da linha
da pobreza, passando fome esem esgotos ecom mais de
12 milhõesde desempregados não pode somente pensar
em soluções a longo prazo. Algo tem que ser feito já.

Oque adianta para essa legião de infelizes ofato de
a gasolina ter baixado ou o crescimento da inflação ter di
minuído ou a cesta básica não ter subindo tanto, etc.?

De que adiantam programas sociais paternalis
tas que não resgatam em absoluto a dignidade dos
indivíduos n'em lhes abrem quaisquer perspectivas
de um futuro melhor?

Sr. Presidente, nobres pares, estamos cada dia mais
preocupados com o porvir de nosso Brasil econtinuamos
ânsiandopélahora em que realmente algo comece a ser
feito, concretamente e a curto prazo, para diminuir o ato
leiro social em que nos metemos. Chega de olhar para
trás, pois, nesse terreno irregular e pedregoso que é o
mundo hoje em dia, é impossível caminhar para a frente
se mantemos nossa visão voltada para trás. Em algum
momento, vamos cair e nos machucar, e muito.

Chega também de. olhar apenas para o longín
quo horizonte e comecemos a nos preocupar com o
que está imediatamente à nossa frente. O Brasil, sem
dúvida, agradecerá.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apre
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições
a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SRS.:
Autor Proposição
Comissão de Relações PDC 1252/2004
Exteriores e de Defesa
Nacional

COIlnissão de Relações PDC 125112004
Exteriores e de Defesa
Nacional

Colbert Martins PEC 270/2004
Ca1rlos Nader PL 3489/2004

Ca.-Ios Nader PL 3490/2004

Carlos Nader PL 3491/2004

Davi Alcohunbre INC 2698/2004

Davi Alcolwnbre INC 2699/2004

Neucimar Fraga PL 349212004

Inocêncio Oliveira REQ 180212004

José Carlos Aleluia RIe 1852/2004

Jamil Murad REQ 1803/2004

Dr. Rosinha RIC 1853/2004

Eduardo Cunha PL 3493/2004

Ann Pontes INC 2700/2004

Welinton Fagundes PL 3494/2004

Onyx Lorenzoni REQ 1804/2004

Zelinda Novaes PL 3495/2004

Vicentilllho PL 3496/2004

Emetlta
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiana
sobre Isenção Parcial de Vistos, celebrado em Brasília, elIl 30
de julho de 2003.
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República EslOvaca sobre
Isenção Parcial de Vistos, celebrado etn Bratislava, em 12 de
novembro de 2003.
Altera os incisos XIII e XVI do art. 7 0 da Constituição FederaL
Estabelece, no âmbito do SUS, a Obrigatoriedade da realização
de exames de diagnóstico de catarata congêni1ia etn recétn
nascidos e dá outras providências_
Obriga a pennanência de auxiliares de enfermagem elIl
shopping centers para agilizar o atendimento de emergências.
Dispõe sobre a elaboração de planos de manejo flOrestal
silTlplificados.
EncaOlinha sugestão ao Ministério da Justiça sobre os
aprovados no concurso da PRF 2003 à Polícia Rodoviária
Federal.
Encaminha sugestão ao Ministério da Justiça de se incluir no
OGU 2005, aquisição de helicóptero para o Estadlo do Alnapá.
Proibe a exploração de todas as modalidades de jogos de bingo
e jogos etn máquinas eletrônicas denotninadas "caça-fÚqueis",
independentelIlente dos nomes de fantasia, e dá outras
providências.
Requer a realização de Sessão Solene para o dia 1 de junho de
2004, com a finalidade de prestar hotnenagem ..o Dia Mundial
Sem Tabaco.
Solicita inf"ormações ao Sr. Ministro do DesenvolviInento
Agrário sobre a política de assentamento de terras erra f'ace da
Medida Provisória n. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001 e da
decisão da Ação direta de inconstitucionalidade n. 2.213,
publicada no Diário da Justiça de 23, de 1Oaio de 2004.
Solicita prorrogação do prazo de comissão especial-recuISos
para a asslstêencia social
Solicita inf"onnações à Ministra do Meio Ambiente sobre o
lHAMA.
Dispõe sobre o prazo para a restituição do imposto de renda e
dá outras providências.
Sugere ao Ministro do Trabalho e Etnprego norma
regulaJTlentadora sobre o trabalho nas carvoarias_
Acrescenta parágraf"o ao art. 116 da Lei n.o 8.666, de 21 de
junho de 1993, para determinar a dispensa de apresentação
prévia de projeto executivo por órgãos e entidades da
Administração.
Requer a realização de Sessão Solene a fim de homenagear os
cerrt anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para o dia
30 de junho.
Dispõe sobre o prazo de parcela1Oento do imposto de renda
apurado anuahnente pelas pessoas flsicas.
Dispõe sobre a redução de impostos e contribuições federais
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Nélio Dias INC 2704/2004

Almir Moura PL 3499/2004

Lobbe Neto RIe 185612004

Dr. Rosinha RIC 1857/2004

devidas, nGS três pnmelros anos de funcionamento, por
microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando
proteger as micro e pequenas empresas, gerar empregos e
diminuir a infonnalidade no trabalho.
Sugere ao Ministério da Justiça a edição de medida provisória
que altere a redação do art. 4° da Lei nO 9.654, de 2de junho de
1998, com o objetivo de melhorar a estrutura remuneratória
dos integrantes da Carreira Policial rodoviário Federal.,
eliminando controvérsias relacionadas à compatibilidade entre
gratificações que compõem a remuneração desses servidores e
elevando o percentual das gratificações que são especificas das
carreiras policiais mantidas pela União) de 180% para 200%.
Cria a Comissào Nacional de Bioética e dá outras
providências.
Sugere ao Ministério da Defesa a regulamentação da Lei n°
9.614~de05 de março de 1998.
Sugere ao Ministro de Estado da Integração Nacional a criação
de órgão para exercer as funções do extinto Departamento
Nacional de Obras de Saneamento - DNOS.
Dispõe sobre a compensação de créditos em dívidas
trabalhistas de qualquer natureza.
Solicita informações àSra. Ministra das Minas eEnergia sobre
recursos transferidos pela PETROBRÁS à Fundação de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
nos anos de 2003 e 2004.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Educação sobre
recursos transferidos por este Ministério à Fundação de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
nos anos de 2003 e 2004.
Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia
sobre recursos transferidos por este Ministério à Fundação de
Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, nos anos de 2003 e2004.
Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Advocacia· Geral da
Uniào sobre quadro de pessoal da AGU, órgão vinculados e
sistema SICAU.
Sugere ao Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da
República a prorrogação de prazo estipulado pela Lei n°
10.696, de 2de julho de 2003.
Dispõe sobre medidas de proteção aos templos de qua[quer
culto.

INe 2701/2004

PL 3497/2004

!Ne 2703/2004

INe 2702/2004

Alice Portugal

Perpétua Almeida

Ivan Valente

Marcello Siqueira

Professor Irapuan PL 3498/2004
Teixeira
Lobbe Neto RIC 1854/2004

Lobbe Neto RIC 185512004
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v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTeS SRS,
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL
Dr. Rodolfo Pereira POT
Francisco Rodrigues PFL
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL
Davi Alcolumbre POT
Eduardo Seabra PTB
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
José Priante PMOB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Confúcio Moura PMOB
Hamilton Casara PSB
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondonia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PL PUPSL
Perpétua Almeida PCdoB

Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PL PUPSL
Osvaldo Reis PMOB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Wagner Lago PP
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Aníbal Gomes PMOB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSOB
Amon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSOB
Gonzaga Mota PSOB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PL PUPSL
Vicente Arruda PSOB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSOB
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO INORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
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Lavoisier Maia PSB
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL PUPSL
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Inocêncio Oliveira PFL
Jorge Gomes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
José Thomaz Nonê PFL
Jurandir Boia PSB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Heleno Silva PL PL/PSL
Jackson Barreto PTB
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Leão PL PUPSL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL

Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
'_Jiz CEirreira PFL
~ arcelo Guimarães Filho PFL
Iviilton 13arbosa PFL
Neison·Pellegrino PT
': 'lulo Magalhães PFL
~Jedro !rujo PL PUPSL
Flobério Nunes PFL
:~everiEino Alves PDT
Zelinde Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
f ltal de Bahia: 28

MINAS GERAIS

hthos Avelino PPS
Elonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSC
Carlos Melles PFL

arlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSC
C'leuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
r~'r. Francisco Gonçalves PTB
L:dmar Moreira PL PUPSL
F'duardo Barbosa PSDB
;',iseu l-lesende PFL
Geraldo Thadeu PPS
.:ilmar Machado PT
})rahim Abi-Ackel PP
:-;aías Hilvestre PSB
1~loJosé PT
Jlime IAartins PL PL/PSL
,'oão Magalhães PMDB
~;oão Magno PT
,hão Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
, ;ário Jlssad Júnior PL PUPSL
L1auro Lopes PMDB
Osmânio Pereira PTB
Hafael Guerra PSDB
Floberto Brant PFL
Pomel Anizio PP
,-,omeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
8í1as Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 34
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Pedro Henry PP
Teté Bezerra PMDB
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL PUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado PFL

EspíRITO SANTO Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
E:héâs PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo Cunha PT
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Milton Monti PL PUPSL
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Teima de Souza PT
Walter Feldman PSDB
zarattini PT
Total de São Paulo: 36

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PFL
Carlos Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
FernandoGabeira S.Part.
Fernando Lopes PMDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Maria Lucia PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 26

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL PUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PMDB
Total de. Espírito Santo: 8

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Gasques PL PUPSL
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PFL

111
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Rubens Otoni PT
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Colombo PT
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Cal/ares PDT
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro S.Part.

Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 13

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 297
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Infor
mo aos Deputados Mauro Benevides, Welinton Fagun
des, Osório Adriano, Wilson Santiago, Silas Câmara,
Jurandir Boia, Jandira Feghali, Janete Capiberibe e
Alberto Fraga que assim que houver oportunidade a
Mesa concederá a palavra a S.Exas.

Registro, com muita alegria, a presença nas ga
lerias de alunos e alunas do Instituto Presbiteriano de
Goiânia, com o Prof. Ronan.

Muito obrigado pela presença. (Palmas nas ga
lerias.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pas
sa-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.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 172-A, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nº 172, de 2004, que dá nova
redação ao caput do art. 7º da Lei nº 9.264,
de 7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre
o desmembramento e a reorganização da
Carreira Policial Civil do Distrito Federal,
fixa remuneração de seus cargos e institui,
para os militares do Distrito Federal- Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a Gra
tificação de Condição Especial de Função
Militar - GCEF; tendo parecer do Relator da
Comissão Mista, designado em Plenário,
pela admissibilidade, constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa, adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação desta, na forma do Projeto
de Lei de Conversão apresentado e, pela
inconstitucionalidade das emendas apre
sentadas. (Relator: Sr. Coronel Alves)

Prazo na Comissão Mista: 24-3-04
Prazo na Câmara: 7-4-04
Sobresta a Pauta em: 25-4-04 (46Q DIA)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bar
ros, para falar contra. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Val
verde, para falar a favor. (Pausa)..

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pi"
nheiro. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fraga.
Deputado Alberto Fraga, V.Exa. poderia deixar

para encaminhar?
O SR. ALBERTO FRAGA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri

gado.
Deputado Neucimar Fraga, V.Exa. encaminha

em nome do PL? É que V.Exa. está inscrito para falar
a favor da matéria.

O SR. NEUCIMAR FRAGA - Vou abrir mão da
minha fala para que o nosso Relator possa fazer uso
o mais rápido possível de seu tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Babá. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE'(João Paulo Cunha) - Não
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo
a palavra aonobre Relator, Deputado Coronel Alves.

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
a concessão da palavra, mas não há mudança no re
latório que apresentei. Espero que ele seja aprovado
pela Casa, por questão de justiça.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ri
cardo Barros, que falará contra a matéria. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo
Valverde. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter
Pinheiro. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto
Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na verdade este é um
assunto que me interessa e que diz respeito à Polícia
Militar do Distrito Federal. Evidentemente, somos fa
voráveis à medida provisória.

No entanto, lamento profundamente que 2 as
pectos que pedimos fossem contemplados não foram
atendidos, por força de dispositivo constitucional que
não permite que o Deputado apresente emendas quan
do geram despesa.

Sr. Presidente, pedi a retroatividade. Esse au-
me!1\O fOI com uma gratificação para o

policial militar e com o aumento da gratificação para
o policial civil. A minha emenda era para que fosse
retroativo a janeiro. Ou seja, isso implicaria apenas
2 meses de aumento. Seria algo bem simples de se
atender. Infelizmente, o Governo não pôde fazê-lo, e
eu tenho de respeitar isso, embora não concorde com
a decisão. Sei que o Relator ficou impossibilitado de
atender às emendas que apresentamos e sempre te
nho dito que o aumento não é de grande monta, mas
é melhor pingar do que secar.

Houve disposição do Governo em dar aumento
para o policial militar e para o civil. Agora temos de
agradecer e buscar fontes para que, com o aumen
to que está por vir para as Forças Armadas e para o
servidor público, o policial militar não fique no limbo:
se sai aumento para o policial civil, não sai para o
militar; se sai para o militar, também não sai para o
policial militar. É uma situação dúbia, equivocada, e
já enviei expediente ao Presidente Lula sobre isso.
Espero sensibilidade com relação a este aumento
para o policial militar e para o civil.

Sr. Presidente, é evidente que vamos concordar
com o relatório, mas vamos discordar, no mérito, do fato
de que não contempla retroativamente; seriam apenas
2 meses. É lamentável que .isto não tenha sido aceito,
porque certamente traria uma economia para o bolso
do policial militar e do civil do Distrito Federal.

Eram esses os nossos apelos. Infelizmente,
como faz parte do "acordão", não queremos atra
vancar mais a pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o parecer do Relator, na parte em que ma
nifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgên
cia e de sua adequação financeira e orçamentária,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aque
les que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o parecer do Relator, na parte em que mani
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aque
les que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o texto não
fala de pensionistas, mas de inativos. Consulto o Re
lator sobre se as pensionistas estão contempladas,
porque são titulares dos inativos falecidos, evidente
mente, mas isso não está no te:,l,).

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Concedo
a palavra ao nobre Relator, Deputado Coronel Alves.

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL~AP.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a indagação do
Deputado Alberto Fraga, que é conhecedor dos as
suntos referentes aos militares, é pertinente. A figura
da pensionista só surge depois da existência da ina
tividade ou da atividade. Essa condição é intrínseca
à pensionista. Se eu estivr~r na ativa e falecer, meus
vencimentos irão para a pensionista. Se estiver na ina
tividade e falecer, do mesmo modo.

Não acho que isso seja redL.dante. Esse ponto
já é entendido por todos que conhecem a legislação.
Está bem claro.

Sr. Presidente, VExa. me perguntou se havia al
guma mudança no meu parecer. Até por técnica reda
donal, mudei, sim. Em vez de 5 artigos, ficaram apenas
4, porque o art. 2º era redundante. Tenho o parecer em
meu poder e o apresentarei. Porém, no mérito, não
mudou nada; continua a mesma interpretação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Coronel Alves, a publicação traz a forma '":' le VExa.
acaba de informar.

O SR. CORONEL ALVES - Obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Requeiro, nos termos regimentais, pre
ferência na votação para a Medida Provisória
nº 172/04, em detrimento do projeto de lei de
conversão apresentado pelo Relator.

Sala das Sessões, 5 de maio de 2004. - Luiz
Sérgio, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
gostaria de.orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
orientar a bancada, concedo a palavra à nobre Depu
tada Laura Carneiro.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a bancada do
PFL votará contra a preferência, porque essa matéria
foi discutida em 2002, no Governo Fernando Henrique

r~ardoso, por meio de projeto de lei aprovado unani
rlemente por todos os líderes.

Trata-se de resgatar inúmeros aposentados e
pensionistas do antigo Distrito Federal da Guanaba
ra, portanto, do meu Estado, e dos ex-Territórios da
Federa tão, que haviam sido deixados no limbo pela
legislaç:ão e recebiam parte de seu salário da União
e parte dos Estados.

A partir de 2002, graças a um grande acordo e de
• )is de.1 Oanos de luta desses aposentados e pensio
nistas, conseguimos que eles passassem a ter o mesmo
nível remuneratório que os profissionais da Polícia Militar
l do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Infelizmente, Sr. Presidente, esta medida provi
H:Sria faz retroceder em 1Oanos todas as conquistas
clesses aposentados e pensionistas.

Portanto, aplaudimos o relatório do nobre Depu
'< 'do Coronel Alves, que está nesta Casa desde a
: ltação dessa legislação, e que teve a aprovação de
todos cs Srs. Líderes.

O PFL vota contrariamente à preferência para vo
tação da medida provisória da forma como veio à Casa.
Se a aprovarmos, mais uma vez estaremos punindo
os apo:;entados e pensionistas deste País.

S'. Presidente, conheço os companheiros que fa
Z9m parte da base do Governo e não acredito que te
nham a coragem de fazer retroceder 10 anos uma luta
rela qual deram a vida muitos aposentados e pensio
pistas da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia
:liilitar fi do Corpo de Bombeiros dos 4 ex-Territórios.

N30 creio que partidos dos quais participei sejam
~. lpaze,:; de agir dessa forma em relação a tantas pesso

as idosas que serviram à Nação na área da segurança
') :Jblica e na defesa dos nossos interesses.

Por isso, o PFL vota contra a preferência.
OSR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, peço

n palavra para encaminhar pelo PL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES. Sem

r."lvisão do orador.) - Sr. Presidente, somos contra o
requerimento de preferência, até porque sabemos da
importância do relatório apresentado pelo nobre Depu
tado Coronel Alves, Parlamentar que tem pautado a
:.da err defesa da Polícia, principalmente a de Roraima,
tjue tem prestado grande serviço àquele Estado.

A proposta do Relator estende os benefícios a
todas as Polícias dos ex-Territórios brasileiros. Vamos
oncaminhar contrariamente ao requerimento de pre
f"'lrêncía, porque entendemos que o brilhante relatório
\Jreseltado pelo nobre Deputado Coronel Alves vai

ciO encontro dos anseios dessas corporações.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de preferência, com a mani
festação do PL e do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
A.SRA. LAURA CARNEIRO - SI". Presidente,

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

VExa. a palavra.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
declaro o meu voto contra esta matéria, bem assim o
dos meus companheiros de partido, que também são
contrários a ela.

Sr. Presidente, o acordo feito ontem é da maior
importância para esta Casa, pois. tenta viabilizar o
andamento e o funcionamento da Casa. Lembro-me
bem do meu Líder Inocêncio Oliveira - e eu estava
com VExa. na hora do acordo. O acordo do PFL e do
PSDB era não obstruir, ou seja, não criar formas de
impedir a votação. O partido está fazendo isso.

Na verdade, tecnicamente, mesmo em função do
acordo, neste momento poderíamos pedir verificação
nominal, porque o acordo, em momento algum, diz que
não poderíamos fazer verificação. Apenas não podíamos
obstruir. E obstruir significa concordar com a matéria mas
fazer, politicamente,obstrução. Esta obstrução não seria
política, porque não concordamos com o tema.

Sr. Presidente, perdemos a preferência. Apresen
tarei os destaques necessários às emendas. Embora
tivéssemos aprovado o relatório do Deputado Coronel
Alves, nós o aprovamos rejeitando as nossas próprias
emendas. Nós, Deputados que apresentamos emen
das, aceitamos abdicar das nossas emendas em fun
ção da principal.

Sr. Presidente, estamos cometendo um grande
erro nesta Casa. A partir de hoje, não tenho compro
missocom acordo feito por qualquer partido, mesmo
que seja o meu.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
registrado o voto de VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs.
Deputados, as Emendas de nºs 1 a 9 deixam de ser
levadas à votação, quanto ao mérito, nos termos do
artigo 189,§ 6º do Regimento Interno, por terem sido
consideradas inconstitucionais.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Alberto
Goldman.

O SR. ALBERTO GOlDMAN (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nossa posição é
favorável ao relatório. Entendemos que o Deputado
Coronel Alves, de fato, torna isso compatível com uma
legislação existente, coma história desse processo e
com a tradição dessa matéria. O parecer inicial é cor
reto, portanto votaremos contrariamente à medida pro
visória e favoravelmente ao parecer do Relator, caso
este seja levado a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Medida Provisória nº 172, de 2004.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA,no uso da atri
buição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º O caput do art. 7º da Lei nº 9.264, de 7
de fevereiro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 7º A remuneração dos cargos das
Carreiras de que trata esta Lei constitui-se de
vencimento básico, Gratificação de Atividade
Policial no percentual de duzentos por cento,
Gratificação de Compensação Orgânica no
percentual de duzentos por cento, Gratifica
ção de Atividade de Risco no percentual de
duzentos por cento e outras vantagens de
caráter pessoal definidas em lei."(NR)

Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Condição
Especial de Função Militar - GCEF, devida mensal e
regularmente, em caráter privativo, aos militares do
Distrito Federal- Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar, no percentual de sete vírgula três por cento,
incidentes sobre o soldo de Coronel.

Parágrafo único. A GCEF integra os proventos na
inatividade remunerada dos militares do Distrito Federal
- Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Art.3º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA, COM OS VOTOS CONTRÁ
RIOS JÁ ANUNCIADOS. PREJUDICADO O
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO APRE
SENTADO PELO RELATOR DA COMISSÃO
MISTA, DESIGNADO EM PLENÁRIO.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 172-A, DE 2004

Dá nova redação ao caput do art. 72

da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996,
que dispõe sobre o desmembramento e a
reorganização da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal, fixa remuneração de seus
cargos e institui para os militares do Distrito
Federal - Polícia Militar e Corpo de Bom
beiros Militar a Gratificação de Condição
Especial de Função Militar - GCEF.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O caput do art. 7Q da Lei nQ 9.264, de 7

de fevereiro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 7Q A remuneração dos cargos das
Carreiras de que trata esta Lei constitui-se de
vencimento básico, Gratificação de Atividade
Policial no percentual de 200% (duzentos por
cento), Gratificação de Compensação Orgâ
nica no percentual de 200% (duzentos por
cento), Gratificação de Atividade de Risco no
percentual de 200% (duzentos por cento) e
outras vantagens de caráter pessoal defini
das em lei.

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

Art.2Q Fica instituída a Gratificação de Condição
Especial de Função Militar - GCEF, devida mensal e
regularmente, em caráter privativo, aos militares do
Distrito Federal- Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar, no percentual de 7,3% (sete inteiros e três déci
mos por cento), incidentes sobre o soldo de Coronel.

Parágrafo único. A GCEF integra os proventos na
inatividade remunerada dos militares do Distrito Federal
- Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

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

Sala das Sessões, 6 de maio de 2004. - Antonio
Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluído o pro

cessado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

fato, o parecer do Deputado Coronel Alves tinha vá
rios aspectos positivos que melhoravam a medida
provisória original. Quero fazer esse registro porque

sei do empenho com que o Deputado Coronel Alves
trabalhou esta matéria.

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

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de parabenizar o Deputado Coronel Alves pelo
esforço e empenho dedicados a esta medida provisó
ria, o que fez para além de suas forças e possibilida
des. Como Líder do Governo, não poderia encaminhar
uma posição diferenciada daquela do Governo, mas
preciso registrar o empenho de S. Exa. e agradecer a
sua compreensão.

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

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

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço
as palavras proferidas. Sinto-me lisonjeado.

O esforço foi grande, negociamos com o Governo
até onde pudemos, mas não posso jamais trair minha
consciência e principalmente a confiança daquelas
pessoas do meu Estado que me confiaram um man
dato para a defesa dos mais diversos interesses da
sociedade brasileira.

Agradeço as palavras de incentivo - o posiciona
mento do PFL e do PSDB -, mas sinto-me bastante
constrangido com tudo isso.

Deputada Laura Carneiro, não somos derrota
dos; há muitas lutas a serem enfrentadas. Ressalto o
acordo realizado com o Governo Federal, na pessoa
do Ministro Guido Mantega e de seus assessores, e
também com o assessor do Chefe da Casa Civil. Eles
asseguraram que, no primeiro momento, estariam es
tendendo esse benefício aos ex-Territórios e ao antigo
Distrito Federal.

Portanto, Sr. Presidente João Paulo Cunha, quero
acreditar que ainda existem pessoas de palavra neste
nosso Brasil, dentre elas nosso Governo e principal
mente nosso Ministro Guido Mantega.

Aguardaremos, ansiosamente, este momento, a
fim de que seja estendido este benefício a todos os
policiais e bombeiros militares - é pouco, mas já faz
uma diferença na fronteira.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item

2.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 173, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nº 173, de 2004, que institui o
Programa Nacional de Apoio aoTransporte
Escolar - PNATE eo Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, dispõe
sobre o repasse de recursos financeiros
do Programa Brasil Alfabetizado, altera o
art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro
de 1996, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 30-3-04
Prazo na Câmara: 13-4-04
Sobrestaa Pauta em: 1-5-4 (46ll DIA)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi
sória e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão
Mista, ao nobre Deputado GHmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, esta Medida Provisória nll

173, de 2004, é essencial para aqueles que militam e
trabalham na área da educação. O Governo Federal
cria um programa de apoio ao transporte escolar, que
diz respeito também à educação. Ao mesmo tempo,
institui o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
garantindo que os Estados e Municípios recebam di
retamente, como acontece hoje, as transferências fe
derais, e que possam ter o apoio do Governo Federal
na área da educação de jovens e adultos.

Finalmente, o Governo regulamenta o repasse dos
recursos financeiros do Programa Brasil Atlabetizado,
hoje um programa de sucesso no combate ao analfabe
tismo. Acima de tudo, pela primeira vez no Brasil, faz
se uma campanhàde alfabetização com profissionais
qualificados, preparados e treinados para tanto.

Mas tivemos de fazer um ajustamento no final
para garantir que esses profissionais que estão· sen
do contratados possam receber uma bolsa, de acordo
com o que dispõe a LeidoVoh.mtariado.

Diante disso, fazendo todas essas correções e
adequações para ressaltar a importância das razões
que enumeramos, nosso parecer é pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa, e pelo aten
dimento dos pressupostos de relevância e urgência,
pela adequação financeira e orçamentária, e no mé
rito, pela aprovação da Medida Provisória nº 173, de
2004, e pela aprovação das Emendas nlls 22 e 26, na
forma do projeto de conversão anexo, e pela rejeição

dasEmendas de nºs 1 a 27, com exceção da Emen
das nºs 22e 26.

Este é nosso parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 173, DE 2004
(Mensagem nll 118)

Institui o Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar - PNATE e o Pro
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, dispõe sobre o repasse de recur
sos financeiros do Programa Brasil Alfabe
tizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424/96, e
dá outras.providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Gilmar Machado

I - Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o
Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional,
no dia 17 de março deste ano, a Medida Provisória nº
173, de 16 de março de 2004. Sujeita à apreciação do
Plenário, tramita em regime de urgência.

A MP em análise institui, no âmbito do Minis
tério da Educação, a serem executados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es
colar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financei
ros do Programa Brasil Alfabetizado e altera o art. 4º
da Lei n

ll
9.424/96.

No prazo regimental, foram of,erecidas vinte e sete
emendas à presente MP e não se instalou a Comissão
Mista designada para apreciá-Ia.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Medida Provisória nº 173, de 2004, com força
de lei:

1II - institui o Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolal" - PNATE;

2Q
- institui o Programa de Apoio aos

Sistemas de Ensino para Atendimento à Edu
cação de Jovens e Adultos;

3ll - dispõe sobre o repasse de recursos
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado;

4º - acrescenta o § 5º ao art. 4º da Lei
nll 9.424, de 1996, que dispõe sobre o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
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Fundamental e de valorização do Magistério
- FUNDEF, na forma prevista no art 60,§ 7º,
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias da Constituição Federal, dispositivo
que trata dos conselhos de acompanhamento
e controle social desse Fundo.

Inicialmente anunciada pelo Ministro da Educação
na reunião do Conselho Nacional de Secretários de
Educação dos Estados e do Distrito Federdl - CON
SED, em 4 de março deste ano no Rio de Janeiro, a
presente MP foi assinada peloS!:" nhor Presidente da
República na VII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu
nicípios, promovida nos últimos dias 16 a 18 de março,
pela Confederação Nacional de Municípios - CNM e
Frente Nacional de Prefeitos - FNP, reunindo na Capital
federal mais de três mil prefeitos, secretários munici
pais e outros municipalistas.

Conforme o art. 208, inciso 111, da Constituição
Federal, o Poder Público tem o dever de oferecer aten
dimento ao educando, no e(~ino fundamenta!, por meio
de programas suplementares, entre os qua.is se inclui
o de transporte escolar.

Desde 1993, a União vem CUl j Iprindo sua função
supletiva e redistributiva em matéria educacional, com
prioridade ao ensino obrigatório, direcionando parte dos
recursos da cota federal do salário-educação para o Progra
ma de Apoio aoTransporte do Escolar- PNTE, executado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE, por meio do qual repassa recursos financeiros
a Prefeituras e Organizações Não-Governamentais para.
aquisição de veículos automotores destinados ao trans
porte de alunos do ensino fundamental prioritariamente
residentes no meio rural e podadores de nE. .,;ssidade
educativas especiais. Por meio do PNTE, os recursos fe
derais são liberados mediante a celebração de convênios
e são de. responsabilidade do ente federado e das ONG
os gastos com custeio do programa do transporte escolar
(manutenção do veículo, combustível, pessoal etc.).

Além disso, Estados e Municípios têm reiteradamen
te pleiteado maior participação da União nas despesas
com o transporte escolar em todo o País. De acordo com
estimativa da Confederação Nacional dos Municípios
- CNM, o gasto anual das Prefeituras com transporte
escolar dos alunos do ensino fundamental público soma
cerca de R$1,5 bilhão. Enquanto isso, o valor do PNTE
executado pelo FNDE em 2003 foi de 48 milhões de reais
e a dotação para esse programa no orçamento aprovado
para 2004 era de 46 milhões de reais.

Portanto, a instituição do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE pela MP nº
173, em seu art. 1º vem ao encontro das necessidades
de financiamento da educação pública brasileira, pois:

1º os recursos serão repassados auto
maticamente, em parcelas, de acordo com o
número de alunos beneficiados, sem a neces
sidade de assinatura de convênio (pelo Censo
Escolar de 2002, os alunos residentes na zona
rural que utilizam transporte escolar ofereci
do pelo poder público estadual e municipal
são 1.742.485 alunos nas redes estaduais e
2.131.874 nas municipais);

2º substitui a aplicação dos recursos fe
derais apenas na forma de capital, com o fim
específico de aquisição de veículos, pela possi
bilidade de aplicação desses recursos de acordo
com a realidade social, cultural e orçamentária
própria de cada Município e Estado;

3º aumenta consideravelmente o montan
te dos recursos federais a serem aplicados em
transporte escolar dos alunos do ensino funda
mentai em todo o País: na VII Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios, o MEC anunciou
que serão destinados ao PNATE cerca de 246
milhões para transporte escolar, no valor de
R$0,38/dia por aluno de ensino fundamental
residentes no meio rural, totalizando cerca de
R$76,00 aluno/ano.

Por fim, à semelhança de dispositivo da Lei nº
9.424/96 que prevê a possibilidade de repasse dos re
cursos do FUNDEF aos Municípios pelas matrículas
..~ ~taduais municipalizadas, também positiva no texto da
i.1P nº 173 é a possibilidade de os Municípios receberem
diretamente do FNDE o valor correspondente ao trans
porte escolar, por eles efetuado, dos alunos das escolas
,., '5taduais localizadas em suas áreas de circunscrição.

N,) art. 2º da Medida em análise, é instituído o Progra
r 1a deApoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
; ducação de Jovens e Adultos, também a ser executado
pelo FI\iDE, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas
11 eduGação fundamental pública de jovens e adultos
~~Jessoas com 15 anos ou mais, que não tiveram acesso
(''J não concluíram o ensino fundamental na idade escolar
Al)ropriada, ou seja, de 7 a 14 anos), em cursos presen
} 3.is com avaliação no processo, por meio de assistência
l.nanceira, em caráter suplementar, aos sistemas de ensino
t::staductis, municipais e do Distrito Federal.

S9gundo a Exposição de Motivos nº 16, que
acompanha a medida provisória em exame, o presen
t.~ visa reformular critérios e ampliar o atendimento
do Pro!]rama de Apoio a Estados e Municípios para
'~ducaçãoFundamental de Jovens e Adultos, instituído
rela Mí~dida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto
de 2001, que teve seu prazo de vigência encerrado
em dezembro de 2003. De fato, os valores executa
dos pelo FNDE por intermédio desse programa foram
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de 188 milhões de reais em 2001, 306 milhões em
2002, e 298 milhões de reais em 2003. No orça.mento
aprovado para 2004, a dotação orçamentária do EJA
corresponde a 124 milhões de reais.

O crescimento expressivo da matrícula de jovens
e adultos nos sistemas de ensino dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios entre os anos de 2000
a 2002, de acordo com os dados do Censo Escolar
realizado anualmente pelo INEP/MEC, bem como a
necessidade de oferecer matrículas àqueles que con
cluíram o Programa Brasil Alfabetizado, e em conse
qüência devem ingressar na EJA em 2004, sob risco
de retomaram à condição de analfabetos, constituem
os principais argumentos apresentados na Exposição
de Motivos da MP nº 173 para justificar a ampliação
do montante de recursos federais e a urgência em sua
liberação para a execução desse programa. Tal como
no PNATE, os recursos do EJA também serão transfe
ridos em parcelas automáticas e mensais pelo FNDE,
sem necessidade de convênio, acordo, contrato, ajus
te ou instrumento congênere, mediante depósito em
conta-corrente específica, de acordo com a matrícula
do Censo Escolar do ano anterior.

A iniciativa do governo federal de manter a am
pliar os recursos para o Programa de Educação de
Jovens e Adultos vem ao encontro das necessidades
e dos pleitos de Estados, Distrito Federal e Municípios.
Conforme notícia divulgada na VII Marcha dos Muni
cípios, a meta do MEC é atingir 387 milhões de reais
para esse programas, priorizando os Municípios com
menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

No caso do Programa Brasil Alfabetizado, ins
tituido pelo Decreto nº 4.834, de 8 de setembro de
2003, a Medida em apreciação dispõe que os recur
sos destinados a Estados, Distrito Federal e Municí
pios passarão a ser transferidos de forma automática,
sem a necessidadede celebração prévia de convênio,
mediante depósito em conta-corrente específica, de
acordo com o número de alfabetizandos e alfabeti
zadores, e devem ser incluídos nos orçamentos dos
entes públicos beneficiados.

Os entes beneficiados pela transferência de re
cursos desses três programas federais - PNATE, EUA
e Brasil Alfabetizado - deverão prestar contas do mon
tante recebido e a fiscalização da aplicação desses
recursos compete ao MEC, ao FNDE, e aos órgãos do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Fe
deral, podendo esses organismos celebrar convênios
ou acordos, em regime de mútua cooperação, para
auxiliar e otimizar tal controle.

Por fim, a Medida Provisória nº 173 inclui o § 5º
ao art. 4º da Lei nº 9.424, de 1996, que dispõe sobre
o Fundef, na forma prevista no art. 60, § 7º do ADCT,

incumbindo aos conselhos de acompanhamento e
ciólitrolesbcial desse Fundo nas três esferas da Fe
deração:

1º o acompanhamento da aplicação dos
recursos federais transferidos por meio do
PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos;

2º o recebimento e análise daspresta
ções de contas relativas a esses Programas;

3º o encaminhamento dos pareceres con
clusivos a cerca da aplicação desses recursos
ao FNDE.

Em termos gerais, émerecedora de apoio à inicia
tiva do Governo Federal de editar a Medida Provisória
ora em exame. Em primeiro lugar, ao reconhecer os
resultados positivos alcançados pelo Programa Nacio
nal de Alimentação Escolar - PNAE e pelo Programa
Dinheiro Direto na Escola - PDDE quanto à adoção
de repasses automáticos de recursos para sua exe
cução descentralizada e quanto à sua instituição por
lei, e não apenas por decreto, o que permite agiliza
ção e simplificação dos procedimentos necessários à
sua execução, ao deixarem o campo da transferência
voluntária e passarem a caracterizar uma transferên
cia legal, o Governo federal adotou a mesma fórmula
inovadora na instituição do PNATE. Segundo a Exposi
ção de Motivos do Senhor Ministro da Educação, como
conseqüência lógica da adoção do repasse legal ficam
os entes federados beneficiadas pelos programas de
que trata esta Medida Provisória dispensados da exi
gência de contrapartida, prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentá nas para 2004, Lei nº 10.707, de 30 de
julho de 2003.

Em segundo lugar, a instituição desses progra
mas pela MP em questão guarda compatibilidade e
adequação orçamentária e financeira. Por um lado, o
orçamento da União aprovado para 2004 contém as
seguintes ações:

1ª PNATE: Programa 1061 - Brasil Es
colarizado, Ação 0969 - Apoio ao Transporte
Escolar no Ensino Fundamental - Nacional,
dotada de R$ 46.000.000,00;

2ª Programa de Apoio aos Sistemas de
Ensino para Atendimento à Educação de Jo
vens e Adultos: As principais ações do Pro
grama 1061. - Brasil Escolarizado são 0081
- Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas no
Ensino Fundamental a Jovens e Adultos 
Nacional e 0507 - Apoio a Projetos Espe-
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ciais para Oferta de Ensino Fundamental a
Jovens e Adultos - Nacional, autorizadas em
R$124.213.000,OO e R$4.663.212,00, respec
tivamente:

3ª Programa Brasil Alfabetizado: Progra
ma 1060 - Brasil Alfabetizado cujas principais
ações são 0920 - Concessão de Bolsa ao AI
fabetizador - Nacional e 6299 - Capacitação
de Alfabetizadores de Jovens e Adultos, dota
das de R$162.332.013,OO e R$6.000.000,00
respectivamente.

Por outro lado, de acordo com o texto original da
MP, cabe ao Conselho Deliberativo do FNDE baixar
as instruções e orientações relativas à execução do
PNATE e do EJA e ao MEC, as relativas à execução
do Brasil Alfabetizado, em qualquer caso, observado
o montante de recursos disponíveis para esse fim,
constante da Lei Orçamentária Anual.

Cumpre ressaltar que, o MEC anunciou que apli
cará nos programas instituidos pela MP nº 173 os cha
mados recursos desvinculados do salário-educação
e outros recursos decorrentes de remanejamento do
orçamento do Ministério. De fato, com a aprovação da
Lei nº 10.832, de 30 de dezembro de 2003, que criou
a quota estadual e municipal do salário-educação, a
União passou a gerir diretamente 40% do montante
arrecadado dessa contribuição social (os recursos da
cota federal correspondentes a um terço de 90% da
arrecadação, ou seja, 30%, mais 10% que deixaram
de ser considerados na base de cálculo das cotas) em
lugar dos anteriores 33% (um terço de 100%). Assim,
a União "ganhou" o equivalente a 6,66% do valor do
salário-educação arrecadado em todo o Pais, o que, de
acordo com a receita prevista no orçamento de 2004
(4 bilhões e 598 milhões de reais), corresponderá à
cerca de 306 milhões de reais. Com certeza, é positiva
a destinação dos recursos desvinculados do salário
educação para programas no âmbito do ensino funda
mentai que Estados, Distrito Federal e Municípios têm
apontado como prioritários, e não para a aquisição de
uniformes escolares como chegou a ser anteriormente
anunciado pela imprensa.

Por último, a edição de Medida Provisória, em
lugar do envio de projeto de lei à apreciação do Con
gresso Nacional, é justificada em função do calendário
eleitoral fixado pela Resolução nº 21 .518 do Tribunal
Superior Eleitoral, segundo o qual a partir do mês de
junho de2004 começa o período designado para as
convenções destinadas a deliberar sobre as coligações
e escolha de candidatos, o que prejudica sobremaneira
os trabalhos do Poder Legislativo e, por via de conse
qüência, poderia inviabilizar a aprovação de eventual
projeto de lei na presente sessão legislativa.

A seguir, analisamos as vinte e sete emendas
oferecidas por Senhores Senadores e Deputados à
Medida Provisória nº 173, de 2004.

Emendas nº 1, do Deputado Chico da Princesa
(PUPR), nº 2, do Deputado Jackson Barreto (PTB/SE),
nº 3, do Deputado Mário Negromonte (PP/BA) e nº 4,
do Deputado Devanir Ribeiro (PT/SP) - alteram a re
dação do caput e do § 1º do art. 1º da Mp, de forma a
assegurar que, por meio do PNATE, sejam transferidos
recursos para o transporte escolar de alunos residen
tes em área rural ou urbana, e não apenas em área
rural, como consta no texto original, com o argumento
de que o direito ao transporte escolar é assegurado no
art. 208, inciso VII, da Constituição Federal a todos os
alunos do ensino fundamental público.

Emenda nº 5, do Deputado Eduardo Barbosa
(PSDB/MG) - altera a redação do caput do art. 1º da
MP, de forma a assegurar que, por meio do PNATE,
sejam transferidos recursos para o transporte escolar
não só para alunos do ensino fundamental público,
como consta no texto original, mas também para os
matriculados nas entidades privadas sem fins lucrati
vos na modalidade ensino especial, por entender que
o poder público deve assegurar iguais condições de
acesso à educação escolar às pessoas portadoras de
deficiência atendidas por essas instituições.

Emenda nº 6, do Deputado Fernando de Fabinho
PFUBA) - altera a redação do caput do art. 1º da MP,
de forma a assegurar que, por meio do PNATE, sejam
transferidos recursos para o transporte escolar para
alunos do ensino fundamental público regular, como
consta no texto original, e também da educação de
jovens e adultos, por entender que é justo atender os
alunos que não tiveram acesso ao ensino fundamental
regular na idade própria.

Emenda nº 7, do Deputado Fernando de Fabinho
(PFUBA) - altera a redação do caput do art. 1º da MP,
de forma a assegurar que, por meio do PNATE, sejam
transferidos recursos para o transporte escolar não só
dos alunos do ensino fundamental público, como cons
ta no texto original, mas também para os do ensino
médio público residentes em área rural, argumentando
com a necessidade de medidas que contribuam para
manter o trabalhador rural no campo.

Emenda nº 8, do Deputado Eduardo Valverde
(PTlRO) - altera a redação do caput do art. 1Q da Mp,
de forma aassegurar que, por meio do PNATE, sejam
transferidos recursos para o transporte escolar não só
dos alunos do ensino fundamental público, residen
tes em área rural, como consta no texto original, mas
também de todos os níveis - é retirada a expressão
"fundamental" - , além daqueles residentes em áreas
que não disponham de transporte público regular, por
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entender que a necessidade do transporte escolar incll,li
setores urbanos que, por falta de oferta e pelo baixe>"
poder aquisitivo dos alunos, não dispõem de transpor
tes adequados para freqüentar as escolas.

Emenda nº 9, do Deputado Eduardo Barbosa
(PSDB/MG) - altera a redação do § 10 do art. 1º da
MP com o mesmo conteúdo da Emenda nº 05, do
mesmo autor.

Emenda nº 10, do.Deputado Eduardo Valverde
(PT/RO) - altera a redação do § 10 do art. 1º da MP
com o mesmo conteúdo da Emenda nº 8, do mesmo
autor.

Emendas nº 11, do Deputado Carlos Eduardo
Cadoca (PMDB/PE) e nº 12, do Deputado Fernando
de Fabinho (PFUBA) - alteram a redação dos §§ 1º
e 2º do art. 1º da Mp, acrescentando no § 1º que os
repasses serão efetuados em parcelas mensais, à ra
zão de um duodécimo do valor previsto para o exerci
cio, e suprimindo do § 2º.a referência à periodicidade
dos repasses. por entenderem que tal periodicidade
deve ser fixada na lei e não em resoluções do FNDE,
de forma a evitar atraso ou postergação dos repasses
financeiros aos entes federados.

Emenda nº 13, do Deputado Eduardo Barbosa
(PSDB/MG) - altera a redação do § 3º do art. 1º da
MP como mesmo conteúdo das Emendas nº 05 e nº
09, do mesmo autor.

Emenda nº 14, do Deputado Eduardo Barbosa
(PSDB/MG) - altera a redação do § 3º do art. 1º da MP,
de forma a assegurar que os recursos financeiros a se
rem repassados por meio do PNATE sejam calculados
não com base nos dados oficiais do Censo Escolar, re
alizado pelo INEP/MEC, relativo ao ano imediatamente
anterior ao do atendimento, como consta do com base
nos dados oficiais do número de matriculas efetivadas
no ano do atendimento, texto original, e sim para evitar
defasagem entre os recursos repassados e os alunos
a serem atendidos por meio do PNATE.

Emendanº 15, do Deputado José Thomaz Nonô
(PFUAL) - altera a redação do § 5º do art. 1º da MP,
suprimindo a palavra autorizado, de forma a assegurar
que os recursos financeiros do PNATE relativos aos
alunos das escolas estaduais transportados pelas Pre
feituras possam ser repassados pelo FNDE diretamente
aos Municipios, sem a necessidade da celebração de
convênio com os Estados.

Emenda nº 16, do Deputado Eduardo Valverde
(PT/RO) -inclui § 6º ao art. 10 da Mp, para assegurar
que os recursos do PNATE sejam repassados com a
seguinte ordem de prioridades: alunos do ensino fun
damentai, alunos do ensino médio e alunos do ensino
superior, de forma a assegu rar apoio financeiro para o
transporte escolar de toda a rede de ensino público.

Emenda nº 17, do Deputado Fernando de Fabinho
(PFLlBA) - inclui § 1º ao art. 1º da MP, renumerando
os demais parágrafos, de forma a assegurar repasse
de recursos, por meio do PNATE, para o transporte
escolar de alunos do ensino fundamental público tam
bém da zona urbana que residam a mais de dez qui
lômetros do estabelecimento de ensino, por entender
que os grandes e médios municípios necessitam de
recursos para garantir o acesso à escola de estudan
tes que moram em regiões periféricas.

Emenda nº 18, do Senador Alvaro Dias (PSDBI
PR) - inclui § 6º ao arL1º da MP, para assegurar que
os recursos do PNATE serão calculados com base
no Censo Escolar do ano imediatamente anterior ao
do atendimento, como consta do texto original, mas
que serão reajustados quando for concluído o Censo
Escolar do ano do atendimento para atender também
aos alunos que ingressaram no ensino fundamental
público no ano em curso.

Emenda nº 19, do Deputado Fernando de Fa
binho (PFLlBA) - altera a redação do § 1º do art. 2º
da Mp, suprimindo a parte final do texto original, qual
seja, a de que, no exercício de 2004, o repasse de re
cursos relativo ao Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens
e Adultos será regulamentado pelo Conselho Delibe
rativo do FNDE, enquanto a própria MP fixa que os
repasses para os anos subseqüentes serão realiza
dos em parcelas mensais, à razão de um duodécimo
do valor previsto para cada exercício financeiro. Argu
menta com a necessidade de transparência também
neste ano eleitoral.

Emenda nº 20, do Senador Alvaro Dias (PSDBI
PR) - inclui § 4º ao art. 20 da Mp, para assegurar, tal
como na Emenda nº 18 do mesmo autor relativa do
PNATE, que também os recursos do Programa de
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos serão calculados com
base no Censo Escolar do ano imediatamente anterior
ao do atendimento, como consta no texto original, mas
que serão reajustados quando for concluído o Censo
Escolar do ano do atendimento.

Emenda nº 21, do DeputadoFemando de Fabinho
(PFLlBA) - suprime o § 3º ao art. 3º da MP, segundo
o qual os saldos dos recursos financeiros do PNATE
serão deduzidos do valor previsto para o exercício
subseqüente, quando excederem a trinta por cento
desse valor, por entender que é suficiente a orientação
contida no parágrafo anterior, de acordo com o qual
os saldos dos recursos do PNATE e do Programa de
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento á
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Educação de Jovens e Adultos, existentes em 31 de
dezembro, devem ser reprogramados para o exercício
subseqüente.

Emenda nº 22, do Deputado Luiz Ca,\..>s Hauly
(PSDB/PR) - altera a redação do § 5º do art. 5º da
MP, acrescentado ao final do texto original bem como
divulgar seus dados e informações de acordo com a
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, a qual Dis
põe sobre a criação de homepage na Internet pelo
Tribunal de Contas da União, para divulgação dos da
dos e informações que especifica, e dá outras provi
dências; assim, a alteração proposta via a assegurar a
transparência da gestão dos recursos dos programas
previstos na Medida em apreciação.

Emenda nº 23, do Deputac:u José Thomaz Nonô
(PFUAL) - altera a redação do §§ 1º e 2º do art. 5º da
Mp, de forma a assegurar que os recursos financeiros
do Programa Brasil Alfabetizado sejam repassados em
parcelas mensais, para evitar a descontinuidade que tem
caracterizado os programas de alfabetização no Brasil.

Emenda nº 24, do Deputado José Thomaz Nonô
(PFUAL) - altera a redação do § 3º do art. 5º da Mp,
dispondo não que o Programa Brasil Alfabetizado po
derá ser executado pelo FN8E, desde que os recursos
sejam consignados ao orçamento daquele Fundo, como
consta do texto original, e sim que o Programa Brasil
Alfabetizado deverá ser executado p-Jlo FNDE, com os
recursos consignados ao orçamento daquele Fundo.

Emenda nº 25, do Deputado Fernando de Fabinho
(PFUBA) - altera a redação do § 2º do art. 7º da Mp,
acrescentado ao final do texto original que a regulamen
tação a ser observada quando da reprogramaçâo dos
saldos dos recursos do Programa Brasil Alfabetizado,
existentes em 31 de dezembro, será a do Conselho
Deliberativo do FNDE.

Emenda nº 26, do Deputado Carlos Eduardo Ca
doca (PMDB/PE) - altera a redação do § 4º rio art. 9º
da MP, acrescentando que a fiscalização do MEC, do
FNDE e dos órgãos do SIstema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal poderá ocorrer de oficio
a qualquer instante, além de, como consta no texto
original, poder ser deflagrada mediante apresentação
de denúncia formal de irregularidade no uso dos re
cursos públicos do PNATE, do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos e do Programa Brasil Alfabetizado.
Isto porque é necessário que os órgãos federais envol
vidos com a fiscalização desses programas possam,
no inicio, durante ou após sua execução, realizar ins
peções técnico- financei raso

Emenda nº 27, do Deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB/PR) - inclui artigo na MP, acrescentando alí
nea ao inciso I do art. 4º da Lei nº 9.424196, de forma

a asselJurar a padicipação dos Municípios no Conse
lho Federal de Acompanhamento e Controle Social
do Funjef por meio da indicação de representante da
Confedaração Nacional de Municípios e da Associação
Brasileira dos Municipios, em sistema de rodízio.

C:>mo se pode observar, pade das emendas apre
sentadas à MP 173 tratam da ampliação do contingente
0')S alunos a serem beneficiados pelo Programa Nacional
C1e Apoo ao Transporte do Escolar - PNATE. Algumas
se referem á área de residência dos alunos, incluindo
os residentes ou na zona urbana (Emendas nºs 1, 2, 3
E; 4) ou em áreas urbanas que não disponham de trans
pode pt:iblico regular (Emendas nºs 8 e 10) ou os que
residam na zona urbana a mais de dez quilômetros do
f)stabelecimento de ensino (Emenda nº 17). Outras se
',I ferem a outros niveis e modalidades de educação es
.', >lar, a! ém do ensino fundamental regular, como as que

incluem estudantes ou da educação de jovens e adul
tos (Emenda nº 6) ou do ensino médio rural(Emenda nº
lj ou, "linda, do ensino médio e da educação superior
(Emenda nº 16). Por fim, outras propõem (Emendas nºs
!') 9 e 13) a inclusão, nos beneficiários do PNATE, dos
8.1unos matriculados nas entidades privadas sem fins
lucrativos na modalidade ensino especial.

E;n que pese a nobre intenção dos senhores
') lrlam~ntares, a extensão do PNATE a outros alunos
\.Je não apenas os matriculados no ensino fundamen
fc'! público, residentes em área rural, esbarra em limi
tações de ordem financeira. Com relação ao ensino
médio !'Ural, o FNDE está estudando a possibilidade
da inclusão dos alunos do ensino médio no PNATE,
fe conHrmadas as condições necessarias para este
\im, principalmente a financeira, que acarretaria uni
é.,ümento de RS52 milhões de reais no orçamento do
programa. Cumpre proporcionar as condições para que
o PNATE seja executado para esses alunos a partir do
,(ercído de 2005.

Cabe observar, em relação à emenda que incluem
:ltre o:; beneficiários desse Programa os educandos
Ilatriculados em instituições privadas sem fins lucra
tivos com atuação exclusiva em educação especial,
lle, recentemente foi aprovada a Lei nº. 10.845/04
que já prevê mecanismos de assistência financeira a
t.stas entidades. O antigo programa do transporte do
:Hcolar-PNTE, continua disponível ás entidades sem
J IS lucrativos, com atuação na educação especial, nos
l::'rmos da Resolução nº 8/04 do FNDE.

Outro conjunto de emendas refere-se à execução
\1:>S programas tratados na MP 173. Algumas delas
(Emendas nºs 14, 18 e 20) propõem que o montante
dos recursos financeiros seja calculado com base na
matrícLla do ano ou atendimento, e não com base nos
lados do Censo Escolar do ano anterior. Em nosso en-
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tendimento, a diferença de matrfcula de um ano letivo
para o seguinte não é, em termos gerais, tão signifi"
cativa a ponto de justificar a adoção de procedimentos
operacionais complexos, necessários à implementação
dessa proposta.

Outras dessas emendas referem-se à periodicida
de dos repasses: propõem que os repasses de recur
sos do PNATE (Emendas nºs 11 e 12) e do Programa
Brasil Alfabetizado (Emenda nº 23) sejam efetuados
em parcelas mensais, com a mesma periodicidade já
fixada na própria Medida para os repasses dos recur
sos do .Programa de Apoio à Educação de Jovens e
Adultos a partirde 2005. Ocorre que o ciclo de duração
do programa não é de doze meses, sendo oportuno
que seja feita à regulamentação pelo FNDE.

Quanto ao repasse também mensal dos recur
sos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos
já no ano de 2004 (Emenda nº 19), entendemos, tal
como a Nota Técnica da Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira desta Casa Legislativa, ser
plausível não fixar, no texto da lei, tal periodicidade
para o exercício de 2004, haja vista que o mesmo já
se encontra em decurso.

Com relação à emenda no 15,que prevê o repas
se pelo FNDE diretamente aos Municípios estaduais
transportados pelas Prefeituras entendemos que é
oportuno que se celebre um acordo com o estado. há
estados, que no exercício de sua função supletiva, re
passam recursos aos municípios em montante supe
rior aos 38 centavos, que têm um caráter suplementar.
Neste contexto o repasse direto poderia induzir ao en
tendimento equivocado por parte dos estados de que
estivessem dispensados de aportar recursos para o
transporte, isto é uma medida que visa beneficiar os
Municípios poderia ter o efeito contrário.

Consideramos oportuna a divulgação dos dados
e informações relativas aos programas tratados pela
MP 173 na 'llomepage do TCU na '1nternet"(Emen
da nº 22).

Quanto á explicitação de que o Programa Brasil
Alfabetizado será executado pelo FNDE não conside
ramos oportuna esta limitação ,sendo preferível deixar
à administração, a flexibilidade necessária para eventu
almente executar o programa diretamente pelo MEC.

É positiva a emenda referente à possibilidade de
fiscalização desses programas, pelo FNDE, MEC e ór
gãos federais de controle interno, de oficio a qualquer
instante (Emenda nº 26);

Entendemos que a participação dos Municípios
no Conselho Federal do Fundef por meio de represen
tante da Confederação Nacional de Municípios e da
Associação Brasileira dos Municípios. alternadamente

(Emenda nº 27) deve ser discutida no âmbito de projeto
de lei especifico em adiantado estágio de tramitação
nas Douta CCJR.

Entendemos que não deve ser aceita a proposta
de não dedução do valor do saldo do PNATE quando
for superior a trinta por cento do valor previsto para o
exercício subseqüente (Emenda nº 21). De fato, se tal
proporção de recursos não foi aplicada numa despesa
continuada como é o programa do transporte escolar, é
porque efetivamente tal gasto não se fez necessário.

Pelas razões acima expostas, somos pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pelo
atendimento dos pressupostos de relevância e urgên
cia: pela adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 173,
de 2004; pela aprovação das emendas nºs 22, 26 na
forma do Projeto de Conversão anexo, e pela rejeição
das emendas nºs 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25 e 27.

Sala das Sessões, de maio de 2004. - Deputado
Gilmar Machado, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
MEDIDA PROVISÓRIA

N!? 173, DE 16 DE MARÇO 2004

Institui o Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar -PNATE e o Pro
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado,
altera o art. 42 da Lein!? 9.424, de 24 de de
zembro de 1996, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de

Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no âmbi
to do Ministério da Educação, a ser executado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar
aos alunos do ensino fundamental público, residentes
em área rural, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, observadas as disposições desta
Medida Provisória.

§ 1º O montante dos recursos financeiros será re
passado em parcelas e calculado com base no número
de alunos do ensino fundamental público residentes
em área rural que utilizem transporte escolar oferecido
pelos entes referidos no caput deste artigo.

§ 2º O Conselho Deliberativo do FNDE divulgará,
a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor
a ser repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a periodicidade dos repasses, bem assim
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as orientações e instruções necessárias à execução do
PNATE, observado o montante de recursos disponíveis
para este fim constante da Lei Orçamentária Anual, e
em suas alterações, aprovada para o Fundo.

§ 3º Os recursos financeiros a serem repassa
dos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
de que trata o § 1º deste artigo serão calculados com
base nos dados oficiais do Censo Escolar, realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu
cacionais Anísio Teixeira - INEp, relativo ao ano ime
diatamente anterior ao do atendimento.

§ 4º A assistência financeira de que trata este
artigo tem caráter suplementar, conforme o disposto
no inciso VII do art. 208 da Constituição, e destina-se,
exclusivamente, ao transporte escolar do aluno.

§ 5º Os Municípios poderão proceder ao atendi
mento do transporte escolar dos alunos matriculados
nos estabelecimentos estaduais de ensino, localizados
nas suas respectivas áreas de circunscrição, desde
que assim acordem os entes, sendo, nesse caso, au
torizado o repasse direto do FNDE ao Município da
correspondente parcela de recursos, calculados na
forma do § 3º deste artigo.

§ 6º o repasse previsto no § 5º não prejudica a
transferência dos recursos devidos pelo Estado aos
Municípios em virtude do transporte de alunos ma
triculados nos estabelecimentos de ensino estaduais
nos Municípios.

Art. 2º Fica instituído o Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, no âmbito do Ministério da Educação,
a ser executado pelo FNDE, com o objetivo de ampliar
a oferta de vagas na educação fundamental pública de
jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação
no processo, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos sistemas de ensino estadu
ais, municipais e do Distrito Federal.

§ 1º O montante dos recursos financeiros será
repassado em parcelas mensais, à razão de um duo
décimo do valor previsto para o exercício e calculado
com base no número de matrículas na modalidade de
ensino a que se refere o caput deste artigo, exceto para
o exercicio de 2004, cujo repasse será objeto de regu
lamentação do Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 2º O Conselho Deliberativo do FNDE divulgará,
a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor
a ser repassado aos sistemas de ensino estaduais,
municipais e do Distrito Federal, bem assim as orienta
ções e instruções necessárias àexecuçãodo Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos, observado o montante
de recursos disponíveis para este fim, constante da Lei

Orçamentária Anual e, em suas alterações aprovada
para o Fundo.

§ 3ºOs recursos financeiros a serem repassados
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de
que trata o § 1º serão calculados com base:

I - nos dados oficiais do censo escolar
realizado pelo INEP, relativo ao ano imediata
mente anterior ao do atendimento, ou:

11- no número de alfabetizados pelo pro
grama Brasil Alfabetizado. nos termos da re
gulamentação.

Art. 3º A transferência de recursos financeiros,
objetivando a execução descentralizada do PNATE e
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, será
efetivada, automaticamente, pelo FNDE, sem

necessidade de convênio, acordo, contrato, ajus
te ou instrumento congênere, mediante depósito em
conta-corrente especifica.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata oca·
put deste artigo deverão ser inciuídos nos orçamen
tos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
beneficiados.

§ 2º Os saldos dos recursos financeiros recebidos
à conta dos Programas a que se refere o caput, exis
tentes em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados
para o exercício subseqüente, com estrita observância
ao objeto de sua transferência, nos termos de regula
mentação do Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 3º A parcela dos saldos, incorporados na forma
do § 2º deste artigo, que exceder a trinta por cento do
valor previsto para os repasses à conta do PNATE, no
exercício no qual se der a incorporação, será deduzi
da daquele valor, nos termos de regulamentação do
Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 4º Os saldos dos recursos financeiros apurados
à conta do Programa de Apoio a Estados e Municípios
para Educação Fundamental de Jovens e Adultos, ins
tituído pela Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de
agosto de 2001, deverão ser incorporados, no exer
cício de 2004, ao Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, nos termos de regulamentação a ser expedi
da pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 5º A regulamentação de que trata o § 4º disporá,
para o exercício de 2004, sobre a obrigatoriedade da
utilização do saldo financeiro em ações específicas para
educação fundamental pública de jovens e adultos, em
cursos presenciais com avaliação no processo.

Art. 4º O acompanhamento e o controle social
sobre a transferência e a aplicação dos recursos re
passados à conta do PNATE e do Programa de Apoio
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aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
de Jovens e Adultos serão exercidos junto aós respec
tivos Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, pelos Conselhos previstos no art. 49, § 1º,
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

§ 1º Fica vedado ao FNDE proceder ao repasse
dos recursos dos Programas a que se refere o caput
deste artigo aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, na forma estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo, comunicando o fato ao Poder Legislativo
respectivo, quando esses entes:

I - utilizarem os recursos em desacordo
com as normas estabelecidas para execução
dos Programas; ou

11 - apresentarem a prestação de contas
em desacordo com a forma e prazo estabe
lecidos.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios garantirão a infra-estrutura necessária à execu
ção plena das competências dos Conselhos a que se
refere o caput deste artigo.

§ 3" Os Conselhos a que se refere o caput deste
artigo deverão acompanhar a execução do PNATE e
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, poden
do, tanto, requisitar do Poder Executivo dos Es-

do Distrito Federal e dos Municípios os dados,
informações e documentos relacionados à utilização
dos recursos transferidos.

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
2,présentarão prestação de contas do total dos

recursos recebidos à conta do PNATE e do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, na forma e prazo
a serem definidos em regulamentação do Conselho
Deliberativo do FNDE

§ 1º A prestação de contas dos Programas a
que se refere o caput deste artigo será apresentada
ao respectivo Conselho, no prazo estabelecido pelo
Conselho Deliberativo do FNDE

§ 2º OsConselhos a que se refere o art. 4º desta
Medida Provisória analisarão a prestação de contas e
encaminharão ao FNDE demonstrativo sintético anual
da execução físico-financeira dos recursos repassados
à conta dos Programas, com parecer conclusivo acerca
da aplicação dos recursos transferidos.

§ 3º O responsável pela prestação de contas, que
inserir ou fiZer inserir documentos ou declaração falsa
ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de
alterar a verdade sobre o fato, responderá civil, penal
e administrativamente.

§ 4º Os documentos que instruem a prestação de
contas, juntamente com os comprovantes de pagamen
tos efetuados com os recursos financeiros transferidos
na forma desta Medida Provisória, serão mantidos pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em
seus arquivos pelo prazo de cinco anos, a contar da
data da aprovação da prestação de contas do FNDE
pelo Tribunal de Contas da Uniao.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios deverão disponibilizar a documentação referida
no § 4º ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE,
aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e aos Conselhos previstos no art. 4º
desta Medida Provisária, sempre que solicitado, bem
como divulgar seus dados e informações de acordo
com a Lei nº 9.755,de 16 de dezembro de 1998.

Art. 6º A transferência dos recursos consignados
no orçamento da União, a cargo do Ministério da Edu
cação, para execução do Programa Brasil Alfabetizado,
quando destinados aos Estados, ato Distrito Federal e
aos Municípios, observará as disposições desta Me
dida Provisória.

§ 1º O montante dos recursos financeiros sera
repassado em parcelas e calculado com base no nú
mero de alfabetizandos e alfabetizadores, conforme
disposto em regulamentação.

§ 2º O Ministério da Educação divulgará, a cada
exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor a ser
repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu
nicípios, bem assim as orientações e instruções ne
cessárias à execução do Programa Brasil Alfabetizado,
observado o montante de recursos disponíveis para
este fim, constante da Lei Orçamentária Anual e, em
suas alterações, aprovadas para o Fundo.

§ 3º O Programa Brasil Alfabetizado poderá ser
executado pelo FNDE, desde que os recursos sejam
consignados ao orçamento daquele Fundo, ou a ele
descentralizados.

Art. 7º A transferência de recursos financeiros,
objetivando a execução descentralizada do Programa
Brasil Alfabetizado, será efetivada, automaticamente,
pelo Ministério da Educação, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, sem necessidade de convê
nio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere,
mediante depósito em conta-corrente específica.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o ca
put deste artigo deverão ser incluídos nos orçamen
tos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
beneficiados.

§ 2º Os saldos dos recursos financeiros recebi
dos à conta do Programa Brasil Alfabetizado, existen
tes em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados
para o exercício subseqüente, com estrita observân-
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cia ao objeto de sua transferência, nos termos da re
gulamentação.

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios apresentarão prestação de contas do total
dos recursos recebidos à conta do Programa Brasil
Alfabetizado, na forma e prazo a serem definidos em
regulamentação.

Parágrafo único. O Ministério da Educação ela
borará relatórios anuais da execução do Programa
Brasil Alfabetizado, que serão submetidos à análise
da Comissão Nacional de Alfabetização.

Art. 9º A fiscalização da aplicação dos recursos
financeiros relativos aos Programas de que trata esta
medida provisória é de competência do Ministério da
Educação, do FNDE e dos órgãos do Sistema de Con
trole Interno do Poder Executivo Federal e será feita
mediante a realização de auditorias, fiscalizações,
inspeções e análise dos processos que originarem as
respectivas prestações de contas.

§ 1º A fiscalização de que trata o caput deste
artigo deverá, ainda, ser realizada pelos Conselhos
referidos no art. 4º desta medida provisória na execu
ção do PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, e pela Comissão Nacional de Alfabetização,
na execução do Programa Brasil Alfabetizado.

§ 2º Os órgãos incumbidos da fiscalização da
aplicação dos recursos financeiros destinados aos Pro
gramas de que trata esta medida provisória poderão
celebrar convênios ou acordos, e..-; regime de mútua
cooperação, para auxiliar e otimizar o seu controle, sem
prejuízo de suas competências institucionais.

§ 3ºQualquer pessoa física ou jurídica poderá
denunciar ao Ministério da Educação, ao FNDE, aos
órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Exe
cutivo Federal, ao Ministério Público Federal, aos men
cionados Conselhos e à Comissão Nacional de Alfabe
tização irregularidades identificadas na aplicação dos
recursos destinados à execução dos Programas.

§ 4º A fiscalização do Ministério da Educação,
do FNDE e dos órgãos do Sistema de Con,~':Jle Inter
no do Poder Executivo Federal ocorrerá de ofício, a
qualquer momento ou será deflagrada, isoladamente
ou em conjunto, sempre que for apresentada denún
cia formal de irregularid~de identificada no uso dos
recursos públicos à conta dos Programas.

§ 5º O órgão ou entidade concedente dos recur
sos financeiros repassados à conta dos programas de
que trata esta medida provisória realizará, nas esferas
de Governo Estadual, Municipal e do Distrito Federal,a
cada exercício financeiro, auditagem da aplicação dos
recursos relativos a esses programas, por sistema de
amostragem, podendo, para tanto, requisitar o enca-

rninhamento de documentos e demais elementos que
ji.lgar necessários, bem assim realizar fiscalização in
!"co Oll, ainda, delegar competência nesse sentido a
outro órgão ou entidade estatal.

Ai't. 10. As atividades desenvolvidas pelos alfa
betizadores no âmbito do Programa Brasil Alfabetiza
do são consideradas de natureza voluntária, na forma
definida no art. 1º e parágrafo único da Lei nº 9.608,
de 199:3.

§ 1º O alfabetizador poderá receber uma bolsa
para atualização e custeio das despesas realizadas no
,~~sempenho de suas atividades no programa.

§ 2º Os resultados e as atividades desenvolvidas
pelo al1abetizador serão avaliadas pelo Ministério da
Educação.

§ 3º O valor e os critérios para concessão e ma
nutençi~o da bolsa serão fixados pelo Ministério da
Educação.
. Ai't. 11. O art. 4º da Lei nº 9.424, de 1996, fica
1;rescido do seguinte § 5º:

"§ 5º Aos Conselhos incumbe acompa
nhar a aplicação dos recursos federais transfe
ridos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar - PNATE, e do Pro
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos
e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses programas, formu
lando pareceres conclusivos acerca da apli
cação desses recursos e encaminhando-os
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE!' (NR)

Ai't. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, de maio de 2004. - Deputado
t?1ilmar Machado, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
cradoms inscritos para discutir a matéria.

Para falar contra a matéria, concedo a palavra
.'10 nobre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
(Pausa.).

C:mcedo a palavra ao nobre Deputado Gastão
\ 1"' 'P, ), lelra." ausa..

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra
1) nobi'e Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.).

C:>ncedo a palavra ao nobre Deputado Fernando
Coruja. (Pausa.) .
, Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcisio

:.Immei.'mann. (Pausa.) Concedo a palavra ao nobre
l)eputado Lindberg Farias. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Henrique
Vontana. (Pausa.) .
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o SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSOB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
estou conseguindo ter acesso ao relatório, para poder
lê-lo rapidamente, antes mesmo da votação. Depois da
votação, não tem sentido.

aSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
providenciar, Deputado.

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

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

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o relató
rio foi distribuído ontem a todas as Lideranças, inclusive
por e-mail. As cópias foram repassadas desde ontem.
Todos os Líderes tiveram acesso ao documento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri
gado pelo esclarecimento, Deputado Gilmar Machado,
mas é direito do Deputado Alberto Goldman e de to
dos os Srs. Parlamentares o acesso ao relatório. To
dos os Deputados devem ter o relatório à disposição
nas bancadas.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presiden
te, gostaria que VExa. me inscrevesse para falar a
favor.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
inscrever VExa. para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (João Pau~o Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Al
berto Goldman, que falará a favor da matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSOB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na realidade esta
medida provisória não estabelece diferenças funda
mentais entre os programas criados pelo Ministro Paulo
Renato e os produzidos pelo Governo atual. Podemos
até perguntar por que medida provisória sobre a maté
ria, se já existe em andamento esse programa. O que
houve, de fato, foi a captura de recursos dos Estados
e Municípios provenientes do salário-educação. Agora
eles são devolvidos em forma de programas.

Não acreditamos que seja uma boa solução para
o caso. Ao ser distribuído indiretamente pelo Governo
Federal, corre-se o risco de criar um balcão político,

porque dificilmente haverá critérios técnicos claros e
explícitos de atendimento.

No caso do transporte escolar, ele aparece como
prioridade nas áreas rurais. Contudo, verificamos que
regiões metropolitanas às vezes possuem tantas ne
cessidades quanto qualquer área de outros Municípios
ou Estados.

No caso da educação de jovens e adultos, o
programa recebia o nome de Recomeço e tinha por
objetivo possibilitar o estudo de pessoas com baixa es
colaridade ou daqueles que passavam por programas
de alfabetização. Aliás, era uma ação casada com a
alfabetização, pois de nada adianta alfabetizar em 3,
6 ou 12 meses e depois largar a pessoa, se despren
dendo de tudo. Essa era a grande crítica ao projeto do
Ministro Cristovam Buarque.

O Programa Recomeço entrou com muita força
no âmbito do Projeto Alvorada, mas, na realidade, Sr.
Presidente, nós temos todo um Programa de Trans
porte Escolar.e de Educação de Jovens e Adultos.
Temos algumas dúvidas sobre o funcionamento dos
programas, sobre se ele vai chegar aos melhores re
sultados ou se ele pode melhorar os resultados que
nós já tínhamos antes, durante o Governo Fernando
Henrique Cardoso, quando o Ministério da Educação
estava sob o comando do Or. Paulo Renato.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Antonio Qarlos Mendes Thame. (Pausa.) .

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra
ao Deputado Fernando Coruja. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val
verde. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Tarcisio Zim
mermann. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Henrique Fon
tana. (Pausa.).

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

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

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
pedir um esclarecimento. Deputado Alberto Goldman,
a medida provisória sob exame está acabando com
os convênios. O repasse é feito por aluno matricula
do. O mesmo acontece hoje com 0$ Municípios, que
já recebem a transferência dos recursos relativos à
merenda escolar e ao transporte escolar. Se estamos
alfabetizando, é fundamental que também possamos
contribuir com a educação de jovens e adultos. Se nós
alfabetizamos, é lógico que os jovens vão querer con-
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tinuar aprendendo, e o Governo Federal está também
contribuindo com a educação de jovens e adultos.

Eram esses os esclarecimentos que gostaríamos
de fazer antes da votação, Sr. Presidente.

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

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB indica a Deputada Professora Raquel Teixeira
para fazer o encaminhamento.

Sr. Presidente, gostaria ainda de um esclareci
mento: ontem VExa. marcou a sessão de hoje para as
14h. Nós avisamos aos nossos Deputados, inclusive
àqueles que estavam encarregados de analisar a ma
téria, que a sessão começaria às 14h. Em toda sessão
que começa às 14h, a Ordem do Dia começa por volta
de 17h. Mas houve uma mudança. V.Exa. adiantou esta
sessão para as 13h, e o processo de votação iniciou-se
antes das 14h, diferentemente de todos os dias. Isso
nos causou algum problema. É nesse sentido que es
tamos tendo dificuldade de encaminhar a matéria.

Por isso, solicito a VExa. que a Deputada Raquel
Teixeira faça o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Alberto Goldman, informo a VExa. que as cópias
do parecer foram distribuídas.

Passarei a palavra à Deputada Raquel.
Informo também a V.Exa. e ao Plenário que vários

Deputados me procuraram pedindo que eu antecipas
se a Ordem do Dia. Anunciei, na sessão das 10h, a
convocação para a sessão das 13h, e comuniquei a
todas as Lideranças. Peço desculpas a VExa. porque
sei da dificuldade de mobilizar os Deputados interes
sados e envolvidos com os assuntos, em decorrência
do curto espaço de tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra à Deputada Professora
Raquel Teixeira.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB - GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
gostaria também de justificar-me. Somente agora tenho
o substitutivo em mãos. Como estudo a matéria e a
conheço bem, e já havia feito um estudo das emendas,
poderei trazer a posição do PSDB em relação a essas
emendas. Depois, farei uma compatibilização com o
substitutivo do Deputado Gilmar Machado.

O assunto, corno foi apresentado, e as emendas
encaminhadas se dividem, diria, em 6 temas impor
tantes. O primeiro tema diz respeito à inclusão dos
alunos das entidades privadas sem fins lucrativos, de

educação especial, no Plano Nacional de Transporte
Escolar.

Há emendas do Deputado Eduardo Barbosa
nesse sentido. São as de nQs 5, 9 e 13. A posição do
PSDB é de apoiá-Ias, portanto, estender os benefícios
do transporte escolar aos alunos das entidades priva
das sem fins lucrativos de educação especial.

O segundo tema são as emendas estabelecidas
com a relação Estados e Municípios. Há emendas dos
Deputados Luiz Carlos Hauly e José Thomaz Nonô. A
posição do PSDB é de recomendar a sua aceitação.
Portanto, o repasse será feito diretamente aos Muni
cípios. Isso dará a agilidade necessária para que o
transporte escolar chegue ao aluno na hora certa, com
os recursos facilitados.

O terceiro tema está relacionado com a correção
dos valores do Plano Nacional de Transporte Escolar
e do Programa de Apoio aos Sistema de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, pelo
censo do ano em curso. A emenda é do Senador Ál
varo Dias. Nesse sentido, embora aparentemente a
operacionalização seja complicada e desnecessária,
o PSDB recomenda que haja um esforço nessa dire
ção. O partido não fecha questão em relação à sua
implementação agora, porque sabemos que é sempre
o censo do ano anterior que direciona os recursos.
Pode ser mantido dessa forma, com uma recomenda
ção: que nos preparemos. Porque com os avanços da
informática é possível, cada vez mais, fazer-se essa
atualização no ano em curso, assim que o processo
de matrícula seja encerrado.

Em relação à utilização dos saldos no exercício
financeiro quando superior a 30%, temos uma reco
mendação favorável.

Em relação a maior espaço para ação fiscaliza
dora do MEC, do FNDE e dos órgãos do Sistema de
Controle Interno, também somos favoráveis. Queremos
que todos os órgãos sejam fiscalizados.

Finalmente, em relação ao Programa Brasil Al
fabetizado também estamos abertos à discussão. O
Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Edu
cação - CONSED pediu-nos o encaminhamento con
trário dessa matéria, mas o PSDB está disposto ao
entendimento.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para

encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado
Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encami
nha favoravelmente à matéria porque entende que a
descentralização dos recursos diretamente para os
Municípios é um avanço.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o parecer do Relator na parte que manifesta
9pinião favorável quanto ao atendimento dos pressu
postos constitucionais de relevância e urgência e de
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8º daResolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo
Relator da Comissão Mista.

OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1Q Fica instituído o Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar - PNATE, no âmbito do Minis
tério da Educação, a ser executado pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação -FNDE, com o obje
tivo de oferecer transporte escolar aos alunos do ensino
fundamental público, residentes em área rural, por meio
de assistência financeira, em caráter suplementar, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, observa
das as disposições desta Medida Provisória.

§ 1Q O montante dos recursos financeiros será re
passado em parcelas e calculado com base no número
de alunos do ensino fundamental público residentes
em área rural que utilizem transporte escolar oferecido
pelos entes referidos no caput deste artigo.

§ 2Q O Conselho Deliberativo do FNDE divulgará,
a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor
a ser repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a periodicidade dos repasses, bem assim
as orientações e instruções necessárias à execução do
PNATE, observado o montante de recursos disponíveis
para este. fim constante da Lei Orçamentária Anual, e
em suas alterações, aprovada para o Fundo.

§ 3º Os recursos financeiros a serem repassa
dos aos Estados, ao Distríto Federal e aos Municípios
de que trata o § 1º deste artigo serão calculados com
base nos dados oficiais do Censo Escolar, realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu
cacionais Anísio Teixeira -INEp, relativo ao ano ime
diatamente anterior ao do atendimento.

§ 4º A assistência financeira de que trata este
artigo tem caráter suplementar, conforme o disposto
no inciso VII do art. 208 da Constituição, e destina-se,
exclusivamente, ao transporte escolar do aluno.

§ 5º Os Municípios poderão proceder ao atendi
mento do transporte escolar dos alunos matriculados
nos estabelecimentos estaduais de ensino, localizados

nas suas respectivas áreas de circunscrição, desde
que assim acordem os entes, sendo,nesse caso, au
torizado o repasse direto do FNDE ao Município da
correspondente parcela de recursos, calculados na
forma do § 3º deste artigo.

Art. 2º Fica instituído o Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, no âmbito do Ministério da Educação,
a ser executado pelo FNDE, como objetivo de ampliar
a oferta de vagas na educação fundamental pública de
jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação
no processo, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos sistemas de ensino estadu
ais, municipais e do Distrito Federal.

§ 1Q O montante dos recursos financeiros será
repassado em parcelas mensais, à razão de um duo
décimo do valor previsto para o exercício e calculado
com base no número de matrículas na modalidade de
ensino a que se refere o caput deste artigo, exceto
para0 exercício de 2004, cujo repasse será objeto de
regulamentação do Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 2º O Conselho Deliberativo do FNDE divulga
rá, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o
valor a ser repassado aos sistemas de ensino esta
duais, municipais e do Distrito Federal, bem assim
as orientações e instruções necessárias à execução
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, obser
vado o montante de recursos disponíveis para este
fim, constante da Lei Orçamentária Anual e, em suas
alterações aprovada para o Fundo.

§ 3º Os recursos financeiros a serem repassados
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de
que trata o § 1º deste artigo, serão calculados com
base nos dados oficiais do Censo Escolar, realizado
pelolNEP, relativo ao ano imediatamente anterior ao
do atendimento.

Art. 3º A transferência de recursos financeiros,
objetivando a execução descentralizada do PNATE
e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
será efetivada, automaticamente, pelo FNDE, sem
necessidade de convênio, acordo, contrato, ajuste ou
instrumento congênere, mediante depósito em conta
corrente específica.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o ca
put deste artigo deverão ser inc~uídos nos orçamen
tos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
beneficiados.

§ 2º Os saldos dos recursos financeiros recebidos
à conta dos Programas a que se refere o caput, exis
tentes em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados
para o exercício subseqüente, com estrita observância
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ao objeto de sua transferência, nos termos de regula
mentação do Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 3º A parcela dos saldos, incorporados na forma
do § 2º deste artigo, que exceder a trinta por cento do
valor previsto para os repasses à conta do PNATE, no
exercício no qual se der a incorporação, será deduzi
da daquele valor, nos termos de regulamentação do
Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 4º Os saldos dos recursos financeiros apurados
à conta do Programa de Apoio a Estados e Municípios
para Educação Fundamental de Jovens e AC".Jltos, ins
tituído pela Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de
agosto de 2001, deverão ser incorporados, no exer
cício de 2004, ao Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, nos termos de regulamentação a ser expedi
da pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

Art. 4º O acompanhamento e o controle social
sobre a transferência e a aplicação dos recursos re
passados à conta do PNATE e do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
de Jovens e Adultos serão exerc'd)s junto aosrespec
tivos Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, pelos Conselhos previstos no art. 4º, § 1º,
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

§ 1º Fica vedado ao FNDE proceder ao repasse
dos recursos dos Programas a que se refere o caput
deste artigo aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, na forma estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo, comunicando o fato ao Poder Legislativo
respectivo, quando esses IJr,tes:

I - utilizarem os recursos em desacordo
com as normas estabelec:~'3.s para execução
dos Programas; ou

11 - apresentarem a prestação de contas
em desacordo com a forma e prazo estabe
lecidos.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios garantirão a infra-estrutura necessária à execu
ção plena das competências dos Conselhos a que se
refere o caput deste artigo.

§ 3º Os Conselhos a que se refere o caput deste
artigo deverão acompanhar a execução do DNATE e
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, poden
do, para tanto, requisitar do Poder Executivo dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios os dados,
informações e documentos relacionados à utilização
dos recursos transferidos.

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios apresentarão prestação de contas do total dos
recursos recebidos à conta do PNATE e do Programa

de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
8 Educação de Jovens e Adultos, na forma e prazo
~i serem definidos em regulamentação do Conselho
Deliberativo do FNDE.

§ 1º A prestação de contas dos Programas a
cue se refere o caput deste artigo será apresentada
c.o respectivo Conselho, no prazo estabelecido pelo
Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 2º Os Conselhos a que se refere () art. 4º desta
Medida Provisória analisarão a prestação de contas e
encaminharão ao FNDE demonstrativo sintético anual
da execução físico-financeira dos recursos repassados
à conta dos Programas, com parecer conclusivo acerca
da aplicação dos recursos transferidos.

§ 3-º- O responsável pela prestação de contas, que
hserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa
ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de
alterar a verdade sobre o fato, responderá civil, penal
E! administrativamente.

§ 4º Os documentos que instruem a prestação de
contas, juntamente com os comprovantes de pagamen
tos efetuados com os recursos financeiros transferidos
li forma desta Medida Provisória, serão mantidos pelos
"'stad03, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em

seus arquivos pelo prazo de cinco anos, a contar da
data da aprovação da prestação de contas do FNDE
(dia Tribunal de Contas da União.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
r;;os dEverão disponibilizar a documentação referida
no § 4!~ ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE,
EOS ór~lãos do Sistema de Controle Interno do Poder
t•. xecutivo Federal e aos Conselhos previstos no art. 4º
i~sta Medida Provisória, sempre que solicitado.

A:1. 6º A transferência dos recursos consignados
'.) orçamento da União, a cargo do Ministério da Edu
cação, para execução do Programa Brasil Alfabetizado,
quando destinados aos Estados, ao Distrito Federal e
aos ML!nicípios, observará as disposições desta Me
(

1jda Provisória.
§1º O montante dos recursos financeiros será

repassado em parcelas e calculado com base no nú
mero de alfabetizandos e alfabetizadores, conforme
disposto em regulamentação.

§2º O Ministério da Educação divulgará, a cada
(·xercício financeiro, a forma de cálculo, o valor a ser
('passado aos Estados, ao Distrito Federal eaos Mu

Llcípios, bem assim as orientações e instruções ne
cessári3.s à execução do Programa Brasil Alfabetizado,
) >servado o montante de recursos disponíveis para
l:ste finl, constante da Lei Orçamentária Anual e, em
was alterações, aprovadas para o Fundo.

§ 3Q O Programa Brasil Alfabetizado poderá ser
?<ecutado pelo FNDE, desde que os recursos sejam
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consignados aO orçamento daquele Fundo, ou a ele
descentralizados.

Art. 72 A transferência de recursos financeiros,
objetivando a execução descentralizada do Programa
Brasil Alfabetizado, será efetivada, automaticamente,
pelo Ministério da Educação, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, sem necessidade de convê
nio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere,
mediante depósito em conta-corrente específica.

§ 12 Os recursos financeiros de que trata o ca
put deste artigo deverão ser incluídos nos orçamen
tos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
beneficiados.

§ 2° Os saldos dos recursos financeiros recebi
dos à conta do Programa Brasil Alfabetizado, existen
tes em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados
para o exercício subseqüente, com estrita observância
ao objeto de sua transferência, nos termos da regu
lamentação.

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios apresentarão prestação de contas do total
dos recursos recebidos à conta do Programa Brasil
Alfabetizado, na forma e prazo a serem definidos
em regulamentação.

Parágrafo único. O Ministério da Educação ela
borará relatórios anuais da execução do Programa
Brasil Alfabetizado, que serão submetidos à análise
da Comissão Nacional de Alfabetização.

Art. 92 A fiscalização da aplicação dos recur
sos financeiros relativos aos Programas de que
trata esta Medida Provisória é de competência do
Ministério da Educação, do FNDE e dos órgãos
do Sistema de Controle lntemo do Poder Execu
tivo Federal e será feita mediante a realização de
auditorias, fiscalizações, inspeções e análise dos
processos que originarem as respectivas presta
ções de contas.

§ 12 A fiscalização de que trata o caput deste
artigo deverá, ainda, ser realizada pelos Conse
lhos referidos no art. 4Q desta Medida Provisória
na execução do PNATE e do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Edu
cação de Jovens e Adultos, e pela Comissão Na
cional de Alfabetização, na execução do Programa
Brasil Alfabetizado.

§ 29. Os órgãos incumbidos da fiscalização da
aplicação dos recursos financeiros destinados aos
Programas de que trata esta Medida Provisória po
derão celebrar convênios ou acordos, em regime
de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o
seu controle, sem prejuízo de suas competências
institucionais.

§ 3Q Qualquer pessoa física ou jurídica poderá
denunciar ao Ministério da Educação, ao FNDE, aos
órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, ao Ministério Público Federal,
aos mencionados Conselhos e à Comissão Nacio
nal de Alfabetização irregularidades identificadas
na aplicação dos recursos destinados à execução
dos Programas.

§ 49. A fiscalização do Ministério da Educação,
do FNDE e dos órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal será deflagra
da, isoladamente ou em conjunto, sempre que for
apresentada denúncia formal de irregularidade
identificada no uso dos recursos públicos à conta
dos Programas.

§ 52 O órgão ou entidade concedente dos re
cursos financeiros repassados à conta dos Progra
mas de que trata esta Medida Provisória realizará,
nas esferas de governo estadual, municipal e do
Distrito Federal, a cada exercício financeiro, audi
tagem da aplicação dos recursos relativos a esses
Programas, por sistema de amostragem, podendo,
para tanto, requisitar o encaminhamento de docu
mentos e demais elementos que julgar necessários,
bem assim realizar fiscalização in loco ou, ainda,
delegar competência nesse sentido a outro órgão
ou entidade estatal.

Art. 10. O art. 4º da lei nº 9.424, de 1996, fica
acrescido do seguinte § 5Q

:

"§ 5Q Aos Conselhos incumbe acompa
nhar a aplicação dos recursos federais transfe
ridos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar - PNATE e do Pro
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos
e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses Programas, formu
lando pareceres conclusivos acerca da apli
cação desses recursos e encaminhando-os
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE." (NR)

Art. 11 . Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
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Está prejudicada, na Câmara dos Deputados, a
apreciação da Medida Provisória nº 173, de 2004, e
as emendas a ela apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte.

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 173-A, DE 2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31 , DE 2004

Institui o Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar- PNATE e o Pro
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens
e Adultos, dispõe sobre o repasse de re
cursos financeiros do Programa Brasil Al
fabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de

Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no âmbito
do Ministério da Educação, a ser executado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alu
nos do ensino fundamental público, residentes em área
rural, por meio de assistência financeira, em caráter
suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, observadas as disposições desta Lei.

§ 1Q O montante dos recursos financeiros será re
passado em parcelas e calculado com base no número
de alunos do ensino fundamental público residentes
em área rural que utilizem transporte escolar oferecido
pelos entes referidos no caput deste artigo.

§ 2º O Conselho Deliberativo do FNDEdivulgará,
a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor
a ser repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a periodicidade dos repasses, bem como
as orientações e instruções necessárias à execução do
PNATE, observado o montante de recursos disponíveis
para este fim constante da Lei Orçamentária Anual, e
em suas alterações, aprovadas para o Fundo.

§ 3Q OS recursos financeiros a serem repassados
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de
que trata o § 1º deste artigo serão calculados com base
nos dados oficiais do censo escolar, realizado pelo Ins
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEp, relativo ao ano imediatamente
anterior ao do atendimento.

§ 4º A assistência financeira de que trata este
artigo tem caráter suplementar, conforme o dispos-

to no inciso VII do art. 208 da Constituição Federal
e destina-se, exclusivamente, ao transporte escola~
do aluno.

§ 5º Os Municípios poderão proceder ao atendi
mento do transporte escolar dos alunos matriculados
nos estabelecimentos estaduais de ensino, localizados
nas suas respectivas áreas de circunscrição, desde
que assim acordem os entes, sendo, nesse caso, au
torizado o repasse direto do FNDE ao Município da
correspondente parcela de recursos, calculados na
forma do § 3º deste artigo.

§ 6º O repasse previsto no § 5º deste artigo não
prejudica a transferência dos recursos devidos pelo
Estado aos Municípios em virtude do transporte de
alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino
estaduais nos Municípios.

Art. 2º Fica instituído o Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, no âmbito do Ministério da Educação,
a ser executado pelo FNDE, com o objetivo de ampliar
a oferta de vagas na educação fundamental pública de
jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação
no processo, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos sistemas de ensino estadu
ais, municipais e do Distrito Federal.

§ 1º O montante dos recursos financeiros será
repassado em parcelas mensais, à razão de 1/12 (um
duodécimo) do valor previsto para °exercício e calcula
do com base no número de matrículas na modalidade
de ensino a que se refere o caputdeste artigo, exceto
para o exercício de 2004, cujo repasse será objeto de
regulamentação do Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 2º O Conselho Deliberativo do FNDE divul
gará, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo,
o valor a ser repassado aos sistemas de ensino es
taduais, municipais e do Distrito Federal, bem como
as orientações e instruções necessárias à execução
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, obser
vado o montante de recursos disponíveis para este
fim, constante da Lei Orçamentária Anual e, em suas
alterações, aprovadas para o Fundo.

§ 3º Os recursos financeiros a serem repassados
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de
que trata o § 1º, deste artigo serão calculados com
base:

I - nos dados oficiais do censo escolar
realizado pelo INEp, relativo ao ano imediata
mente anterior ao do atendimento; ou

" - no número de alfabetizados pelo Pro
grama Brasil Alfabetizado, nos termos da re
gulamentação.
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Art.3º A transferência de recursos firaQfeirq~,

objetivando a execução descentralizada do PNATE
e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
será efetivada, automaticamente, pelo FNDE, sem
necessidade de convênio, acordo, contrato, ajuste ou
instrumento congênere, mediante depósito em conta
Qorrente específica.
) § 1º Os recursos .financeiros de que trata o ca

put deste artigo deverão ser incluídos nos orçamen
tos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
beneficiados.

§ 2º Os saldos dos recursos financeiros recebi
dos à. conta dos Programas a que se refere o caput
deste artigo, existentes em 31 de dezembro, deverão
ser reprogramados para o exercício subseqüente, com
estrita observância ao objeto de sua transferência, nos
termos de regulamentação do Conselho Deliberativo
do FNDE.

§ 3º A parcela dos saldos, incorporados na for
ma do § 2º deste artigo, que exceder a 30% (trinta por
cento) do valor previsto para os repasses à conta do
PNATE, no exercício no qual se der a incorporação,
será deduzida daquele valor, nos termos de regula
mentaçãodo Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 4º Os saldos dos recursos financeiros apurados
à conta do Programa de Apoio a Estadios e Municípios
para Educação Fundamental de Jovens e Adultos, ins
tituído pela Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de
agosto de 2001, deverão ser incorporados, no exer
cício de 2004, ao Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, nos termos de regulamentação a ser expedi
da pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 5º A regulamentação de que trata o § 4º des
te artigo disporá, para o exercício de 2004, sobre a
obrigatoriedade da utilização do saldo financeiro em
ações específicas para educação fundamental pública
de jovens e adultos, em cursos presenciais com ava
liação no processo.

Art. 4º O acompanhamento e o controle social
sobre a transferência e a aplicação dos recursos re
passados à conta do PNATE e do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
de Jovens e Adultos serão exercidos nos respectivos
Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
hicípios, pelos Conselhos previstos no art. 4º, § 1º, da
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

§ 1º Fica vedado ao FNDE proceder ao repasse
dos recursos dos Programas a que se refere o caput
deste artigo aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, na forma estabelecida pelo seu Conselho

Deliberativo, comunicando o fato ao Poder Legislativo
respeetivo, Cjuando esses entes:

I - utilizarem os recursos em desacordo
com as normas estabelecidas para execução
dos Programas; ou

II - apresentarem a prestação de contas
em desacordo com a forma e prazo estabe
lecidos.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios garantirão a infra-estrutura necessária à execu
ção plena das competências dos Conselhos a que se
refere o caput deste artigo.

§ 3º Os Conselhos a que se refere o caput deste
artigo deverão acompanhara execução do PNATE e
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, poden
do, para tanto, requisitar do Poder Executivo dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios os dados,
informações e documentos relacionados à utilização
dos recursos transferidos.

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios apresentarão prestação de contas do total dos
recursos recebidos à conta do PNATE e do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, na forma e prazo
a serem definidos em regulamentação do Conselho
Deliberativo do FNDE.

§ 1º A prestação de contas dos Programas a
que se refere o caput deste artigo será apresentada
ao respectivo Conselho, no prazo estabelecido pelo
Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 2º Os Conselhos a que se refere o art. 4º desta
Lei analisarão a prestação de contas e encaminharão
ao FNDE demonstrativo sintético anual da execução
físico-financeira dos recursos repassados à conta dos
Programas, com parecer conclusivo acerca da aplica
ção dos recursos transferidos.

§ 3º O responsável pela prestação de contas, que
inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa
ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de
alterar a verdade sobre o fato, responderá civil, penal
e administrativamente.

§ 4º Os documentos que instruem a prestação de
contas, juntamente com os comprovantes de pagamen
tos efetuados com os recursos financeiros transferidos
na forma desta Lei, serão mantidos pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios em seus ar
quivos pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data
da aprovação da prestação de contas do FNDE pelo
Tribunal de Contas da União.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios deverão disponibilizar a documentação referida
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no § 4º deste artigo ao Tribunal de Contas da União,
ao FNDE, aos órgãos do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal e aos Conselhos previstos
no art. 4º desta Lei, sempre que solicitado, bem como
divulgar seus dados e informações de acordo com a
Lei nº 9.755, de16 de dezembro de 1998.

Art. 6º A transferência dos recursos consignados
no orçamento da União, a cargo do Ministério da Edu
cação, para execução do Programa Brasil Alfabetizado,
quando destinados aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, observará as disposições desta Lei.

§ 1º O montante dos recursos financeiros será
repassado em parcelas e calculado com base no nú
mero de alfabetizandos e alfabetizadores, ~'onforme

disposto em regulamentação.
§ 2º O Ministério da Educação divulgará, a cada

exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor a ser
repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu
nicípios, bem como as orientações e instruções neces
sárias à execução do Programa Brasil Alfabetizado,
observado o montante de recursos disponíveis para
este fim, constante da Lei Orçamentária Anual e, em
suas alterações, aprovadas para o Fundo.

§ 3º O Programa Brasil Alfabetizado poderá ser
executado pelo FNDE, desde que os recursos sejam
consignados ao orçamento daquele Fundo, ou a ele
descentralizados.

Art. 7º A transferência de recursos financeiros,
objetivando a execução descentralizada do Programa
Brasil Alfabetizado, será efetivada, automaticamente,
pelo Ministério da Educação aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, sem necessidade de convê
nio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere,
mediante depósito em conf"l-corrente específica.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o
caput deste artigo deverão ser incluídos nos orça
mentos dos Estados, do Distrito i9deral e dos Mu
nicípios beneficiados.

§ 2º Os saldos dos recursos financeiros recebi
dos à conta do Programa Brasil Alfabetizado, existen
tes em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados
para o exercício subseqüente, com estrita observância
ao objeto de sua transferência, nos termos da regu
lamentação.

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios apresentarão prestação de contas do total
dos recursos recebidos à conta do Programa Brasil
Alfabetizado, na forma e prazo a serem de,:~.idos em
regulamentação.

Parágrafo único. O Ministério da: Educação ela
borará relatórios anuais da execução do Programa
Brasil Alfabetizado, que serão submetidos à análise
da Comissão Nacional de Alfabetização.

AI~t. 9º A fiscalização da aplicação dos recursos
financeiros relativos aos Programas de que trata esta
Lei é d~ competência do Ministério da Educação, do
FNDE3 dos órgãos do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal e será feita mediante a
realiza/tão de auditorias, fiscalizações, inspeções e
análise dos processos que originarem as respectivas
prestações de contas.

§ 1º A fiscalização de que trata o caput deste
L'rtigo (Ieverá, ainda, ser realizada pelos Conselhos
referidos no art. 4º desta Lei na execução do PNATE
e do Pr:>grama de Apoio aos Sistemas de Ensino para
J\tendirnento à Educação de Jovens e Adultos e pela
Comissão Nacional de Alfabetização na execução do
Programa Brasil Alfabetizado.

§.2º Os órgãos incumbidos da fiscalização da
aplicação dos recursos financeiros destinados aos
r.:·~ograrnas de que trata esta Lei poderão celebrar con
\ênios ou acordos, em regime de mútua cooperação;
para anxiliar e otimizar o seu controle, sem prejuízo
de sua:, competências institucionais.

§3º Qualquer pessoa física ou jurídica poderá
denunciar ao Ministério da Educação, ao FNDE,aos
6rgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Exe
',ltivo Federal, ao Ministério Público Federal, aos men
). :mados Conselhos e à Comissão Nacional de Alfabe
tJzaçãoirregularidades identificadas na aplicação dos
recursos destinados à execução dos Programas.

§ 4º A fiscalização do Ministério da Educação, do
FNDE 13 dos órgãos do Sistema de Controle Interno
('~o Pod ~r Executivo Federal ocorrerá de ofício, a qual
(;uer momento, ou será deflagrada, isoladamente ou
ém conjunto, sempre que for apresentada denúncia
fIrmai de irregularidade identificada no uso dos recur
,,>s públicos à conta dos Programas.

§ 5º O órgão ou entidade concedente dos recursos
(;"anceiros repassados à conta dos Programas de que
trata esta Lei realizará, nas esferas de governo esta
dual, municipal e do Distrito Federal, a cada exercício
flnanceiro, auditagem da aplicação dos recursos rela
t vos a 13sses Programas, por sistema de amostragem,
podenc!o, para tanto, requisitar o encaminhamento de
c10cumlmtos e demais elementos que julgar necessá
r'os, bem como realizar fiscalização in loco ou, ainda,
delegar competência nesse sentido a outro órgão ou
mtidace estatal.

A"t. 10. As atividades desenvolvidas pelos alfabe-
i:adoms no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado

são consideradas de natureza voluntária, na forma de
f/lida no art. 1º e seu parágrafo único da Lei nº 9.608,
13 18 eie fevereiro de 1998.
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§ 1º O alfabetizador poderá receber uma bOlsa
para atualização e custeio das despesas realizadas no
desempenho de suas atividades no Programa.

§ 2º Os resultados e as.atividades desenvolvidas
pelo alfabetizador serão avaliados pelo Ministério da
Educação.

§ 3º O valor e os critérios para concessão e ma
nutenção da bolsa serão fixados pelo Ministério da
Educação.

Art. 11. O art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezem
bro de 1996, fica acrescido do seguinte § 5º:

"Art. 4º ..

§ 5º Aos Conselhos incumbe acompanhar
a aplicação dos recursos federais transferidos
à conta do .Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE e do Progra
ma de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos
e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses Programas, formu
lando pareceres conclusivos acerca da apli
cação desses recursos e encaminhando-os
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE:'(NR)

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 6 de maio de 2004. - Gilmar
Machado, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
APROVADA.

A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o
processado.

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

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
treguei um requerimento de retirada da pauta do item
3. Peço a V.Exa. que o desconsidere. O Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, encarregado pelo PSDB de
discutir a matéria, não se encontrava presente, exa
tamente pela antecipação que se fez da sessão, mas
S.Exa. já chegou.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
retirado o requerimento no seguinte teor:

!i

"Requeiro, na forma regimental a reti
rada da pauta do item 3 - Medida Provisória
nº 174/04.

Sala das Sessões, 6 de maio de 2004.
- Alberto Goldman, Vice-Líder do PSDB".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item
3.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 174, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nº 174, de 2004, que altera
o termo inicial dos prazos previstos nos
arts. 29, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003. Pendente de parecer da
Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 01-4-04
Prazo na Câmara: 18-4-04
Sobresta a Pauta em: 3-5-04 (46º DIA)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida pro
visória e às emendas a ela apresentadas, em subs
tituição à Comissão Mista, ao Sr. Deputado Aloysio
Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, que
ro justificar o fato de não ter ainda sido providenciada
cópia do meu parecer e do projeto de lei de conversão.
Sempre criticamos esse procedimento, mas creio que
a Casa compreenderá minhas razões.

A matéria, pautada na tarde de ontem, havia sido
objeto de conversa entre o Líder do Governo, Deputado
Professor Luizinho, e eu. S.Exa. me procurou, com toda
a delicadeza, para perguntar-me se já havia esboçado
o parecer. Evidentemente, S.Exa. zelava pelo cumpri
mento de suas funções ao procurar saber o teor do
parecer deste Deputado, que aliás é da Oposição.

Submeti a S. Exa. desde logo minuta do parecer,
pedindo-lhe que me desse as sugestões que julgasse
úteis. Alertei-o para o fato de que o teor do meu parecer
pendia de decisão do Poder Executivo. É que a matéria de
que vamos tratar hoje diz respeito ao termo inicial para a
fruição de prazo previsto na lei chamada Estatuto do De
sarmamento. Esse prazo inicial já estava vencido. Houve
edição de medida provisória pelo Governo depois do ven
cimento do prazo, sobre as guardas municipais, emenda
da pelo Congresso Nacional- creio que na Câmara dos
Deputados -, quando se estabeleceu novo prazo.

Aguardava a definição do Governo a respeito
da sanção ou do veto do Presidente da República
a esse dispositivo. Evidentemente, se o Presidente
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sancionasse esse novo prazo - fixado pelo Con
gresso Nacional num projeto de lei de conversão -,
não caberia a mim agora criar mais um prazo e, sim,
propor a esta Casa que respeitássemos a decisão
anteriormente tomada pelo Congresso.

Somente hoje tive acesso à definição do Governo
no sentido de que o Presidente da República se disporia
a vetar o prazo, pois se afigurava muito dilatado, tendo
em vista a necessidade urgente de se regulamentar a
Lei do Desarmamento. Por isso é que me defini pela
apresentação do parecer, que vou explicar à Casa.

SL Presidente, Srs. Deputados, nestes minutos
finais em que aguardava o momento de proferir este
parecer, acolhi sugestão do Governo no que diz respeito
à alteração de um dos artigos da Lei do Desarmamen
to, que também havia sido modificado pelo projeto de
lei de conversão oferecido à medida provisória relativa
às guardas municipais.

Feitos esses esclarecimentos, se não houver obje
ção de nenhum colega que queira ter em mão o projeto
de lei de conversão e o meu parecer, passo a dar minha
opinião a respeito da Medida Provisória nº 174.

Sr. Presidente, a matéria sobre a qual vamosdeli
berar trata dos prazos iniciais previstos nos arts. 29, 30
e 32 da Lei nº 10.826, de 2003, que institui o Sistema
Nacional de Armas e dá outras providências.

O art. 29 estabelece que o prazo de validade das
autorizações de porte de arma já concedidas expiraria
90 dias depois da promulgação da lei. Portanto, ten
do sido ela promulgada em 22 de dezembro de 2003,
expiraria no dia 23 de março de 2004.

O art. 30 refere-se ao prazo para obtenção de
nova licença, fixado pela lei em 180 dias a partir da
data da promulgação da lei.

O art. 32 diz respeito ao prazo para entrega das
armas não registradas à Polícia Federal, para efeito
de ressarcimento, também de 180 dias.

Porém, às vésperas da expiração do prazo, o
Governo não havia ainda regulamentado as condições
mediante as quais são conferidas as licenças.

Lembro a V.Exas. que o Congresso Nacional
estabeleceu 3 requisitos para a concessão da licença
para porte de arma: capacidade psicológica, habilita
ção técnica e comprovação da real necessidade. O
Governo houve por bem regulamentar aaferição des
ses requisitos, mas não o fez no prazo de 3 meses,
conforme disposto no art. 29. Diante disso, tratou de
editar medida provisória ampliando esse prazo, e ofez,
no meu entender, de maneira inconveniente, porque
não fixou termo final.

Diz o Governo, na medida provisória, que o prazo
começará a fluir a partir do momento em que o Presidente
da República editar o regulamento dalei. Porém, quando

o Presidente da República vai editá-lo não se sabe. Por
isso nos encaminhamos para outra solução.

No que diz respeito ao requisito da relevância, está
óbvio que a matéria se reveste da maior importância.
As estatísticas do IBGE publicadas recentemente por
toda a imprensa mostram aumento avassalador dos
crimes de homicídio, em especial dos cometidos com
uso de arma de fogo. De 1980 a 2000, morreram cerca
de 600 mil brasileiros, o mesmo número de soldados
norte-americanos mortos na guerra do Vietnã.

Se a causa predominante de mortes violentas no
início desse período eram os acidentes de trânsito, no
final do período passam a ser os acidentes com armas
de fogo. As vítimas sabemos quem são: jovens entre
15 e 24 anos, geralmente pobres. Morrem, portanto,
Sr. Presidente, cerca de 30 mil brasileiros por ano, víti
mas de crimes cometidos com o uso de arma de fogo,
aproximadamente 80 indivíduos por dia.

Foi por isso, Sr. Presidente, que o Congresso Na
cional concentrou esforços a partir de uma Comissão em
boa hora instituída por V.Exa. e pelo Presidente do Sena
do, Senador José Sarney. Assim, concluiu-se processo,
que se arrastava nesta Casa há 4 anos, de elaboração
de nova lei de desarmamento que tornasse mais rigorosa
a lei anterior, de 1997, que instituiu o SINARM.

Portanto, não há dúvida alguma de que a maté
ria é relevante e também urgente, mas trata-se de ur
gência criada pela inação do Governo. Urgência quer
dizer pressa. Temos pressa em aprovar a dilação do
prazo porque o Governo foi lerdo em regulamentar a
lei no período previsto.

Não se trata de reinventar a roda, pois desde a
instituição do SINARM, em 1997, os critérios de neces
sidade, capacidade técnica e habilitação psicológica já
vinham sendo observados. Em vez de regulamentar a
matéria de forma célere para que as restrições entras
sem em vigor imediatamente e contribuíssem para deter
o morticínio de jovens brasileiros, resolveu o Governo
convocar uma espécie de estados gerais para discutir
o assunto de forma ampla com a sociedade.

Então, coloca-se a matéria na Internet, fazem-se reu
niões, discussões, simpósios, não sei quantascentenas
de sugestões, como se fosse o terceiro turno de votação
da matéria - um turno na Câmara dos Deputados; outro
no Senado Federal; e um terceiro na ampla consulta à
sociedade, sobre assunto que, repito, era relativamente
simples de ser regulamentado. O fato é que o prazo ex
pirou e, em decorrência disso, a lerdeza criou a urgência
em se aprovar a medida provisória.

Portanto, quanto à urgência e relevância, não
tenho nenhuma dúvida, bem como quanto à inexis
tência das vedações constitucionais inscritas no art.
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62 da Constituição Federal. Quanto à admissibilida-
meu parecer é a favor.

se refere ao mérito, proponho que não
deixemos em aberto, como quer °Governo, o termo
inicial para a contagem do prazo dos arts. 29,30 e 32.
O Governo pretende, na versão original, que o prazo
comece a fluir quando o regulamento for editado. Esta
.1110s diante de autêntica obra de Santa Engrácia. Não
sei quanto tempo mais vai demorar. Tenho notícias
alvissareiras de que o Governo se prepara para dar o
yltimo arremate ao projeto de reglllarnentação - tomara
que assim seja -,mas não convém deixar em aber
t9, em nome da segurança jurídica, e, convenhamos,
.para que o Congresso. Nacional acicate um pouco o
Governo para que ande mais depressa no exercício
do seu poder de regulamentar.

Portanto, estou propondo - em acordo, aliás,
com a Liderança do.Governo - a seguinte mudança:
o prazo começará a fluir a partir da regulamentação
do decreto, mas não poderá ultrapassar o dia 23 de
junho, de tal maneira que possamos, ainda no ano
de 2004, cumprir todos os prazos previstos na Lei do
Desarmamento.

Essa, portanto, a modificação que apresento em
relação aos prazos.

Houve sugestões do Deputado Fernando de Fa
binho, cuja emenda vai nessa mesma linha de fixar
ainda o ano de 2004 como termo final da fruição das
licenças, que acolho, com essa modalidade de com
posição com o Governo.

Outras emendas deixo de acolher, do Deputado
Pompeo de Mattos e da Deputada Edna Macedo. Pro
põem S.Exas. que fiquem valendo as restrições da lei
antiga, do SINARM, enquanto o Governo não regula
menta a nova lei. Creio que, em havendo interesse no
apressamento da nova regulamentação, seria conve
niente rejeitar as duas emendas.

Já a emenda do Deputado Paulo 8auer, a rigor,
não tem a ver com prazo, mas, sim, com destinação
das armas apreendidas pela Polícia. Julgo a matéria
relevante, mas não creio que caberia medida provi
sória para discuti-Ia. Sugiro a S.Exa. que a apresente
mediante projeto de lei, para que a examinemos nos
prazos legislativos normais e correntes.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
fazer duas pequenas alterações. A primeira no art. 5º
da Lei nQ 10.826, do Sistema Nacional de Armas, que
contém erro de redação que o torna incompreensível.
Diz o art. 5Q

:

"Art. 5º O Certificado de Registro de Arma
de Fogo, com validade em todo o território na
cional, autoriza o seu proprietário a manter a
arma de fogo exclusivamente no interior de sua

residênoia ou domicílio, ou dependência des
ses, desde que seja ele o titular ou o respon
sávellegal do estabelecimento ou empresa".

Ou seja, mistura-se domicílio com empresa. Se
guimos o que o Governo se apressa em fazer na regu
lamentação da lei, dando nova redação a esse artigo,
harmonizando-o com o art. 12, no qual é tipificada a
detenção ilegal de armas no interior de domicílios ou
empresas.

A segunda alteração é no § 3Q do art. 6º da Lei
do Desarmamento, que estabelece:

"Art. 6º .
§ 3Q A autorização para o porte de arma

de fogo das guardas municipais está condicio
nada à formação funciona! de seus integrantes
em estabelecimentos de ensino de atividade
policial, à existência de mecanismos de fisca
lização e de controle interno, nas condições
estabelecidas no regulamento desta lei".

Logo depois, a medida provisória das guardas
municipais acrescenta que a supervisão do sistema
de formação de guardas municipais para habilitá-los
a portar armas deveria ser feita pelo Comando do
Exército.

Considero inconveniente essa alteração porque
o órgão de cúpula do Sistema Nacional de Armas é o
Ministério da Justiça, pelo qual, portanto, parece-me na
tural que a supervisão seja feita. Creio ser este também
o ponto de vista da Liderança do Governo. Tendo em
vista que o Presidente da República não poderá vetar
a expressão do artigo incorporado à lei pela medida
provisória em seu projeto de lei oIe conversão, propo
nho fazermos a mudança nesta oportunidade.

Concluo pelo parecer favorável à aprovação da
medida provisória na forma do projeto de lei de con
versão.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E
EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA

PROVISÓRIA NI! 174, DE 18 DE MARÇO DE 2004

MEDIDA PROVISÓRIA
NI! 174, DE 18 DE MARÇO DE 2004

(Mensagem nº 12212004)

Altera o termo inicial dos prazos pre
vistos nos arts. 29, 30 e 32 da Lei nl! 10.826,
de 22 de dezembro de 2003.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Aloysio Nunes Ferreira
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I - Relatório

A Medida Provisória nº 174, de 2004, expedida pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 62 da Constituição Federal, foi encaminhada
ao Congresso Nacional por intermédio da Mensagem nº
122, de 18 de março de 2004, altera o termo inicial dos
prazos previstos nos arts. 29, 30 e 32 da Leinº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003 que dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo, munição, o
Sistema Nacional de Armas e define crimes.

Os dispositivos legais mencionados fixavam pra
zos de 90 (noventa) dias para a renovação das auto
rizações de porte de arma de fogo já concedidas e de
180(cento e oitenta) dias para o registro das armas de
fogo ainda não registradas e entrega das armas à Po
lícia Federal contados a partir da vigência da lei.

A medida provisória estabeleceu que p~ses pra
zos seriam contados a partir da edição da mgulamen
tação desses mesmos dispositivos sem, no entanto,
prever a data de edição do respectivo Decreto.

No prazo regulamentar, foram apresentadas as
seguintes emendas:

• Emenda nº 1 - Deputado FERNANDO
DE FABINHO sugerindo a prorrogação dos
prazos até 31 de dezembro de 2004 para que
o Governoe os cidadãos possam S3 adequar
às exigências da lei.

• Emenda nº 2 - J)gputada EDNA MA
CEDO propondo que enquanto não venha
a regulamentação da Lei nº 10.826/03, apli
car-se-ia a Lei anterior - nº 9.437/97 -, tendo
em vista que a falta de regulamentação está
paralisando uma atividade comercial legal e
trazendo enormes prejuízos.

• Emenda nº 3 - Deputado POMPEO
DE MATTOS propondo, da mesma forma que
a Deputada Edna ~11'3.cedo, que enquanto não
sobrevenha a regulamentação definitiva da lei,
que se aplique a Lei nº 9.437/97.

• Emendas nº 4 e 5 - Deputado PAULO
BAUER que propõe alterações à Lei nº 10.826/03,
para dar novo destino às armas de fogo apre
endida.s ou encontradas e que não constituam
prova em inquérito policial ou criminal.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Consoante o disposto no art. 62, §§ 5º, 8º e 9º
da Constituição Federal e nos arts. 5º e 6º da Reso
lução nº 1, de 2002 do Congresso Nacionê~, cabe ao
Plenário da Câmara dos Deputados deliberar sobre a
medida provisória, o atendimento dos pressupostos

constitucionais, a constitucionalidade, a adequação
(IrçamE·ntária e financeira e sobre o mérito.

PresslJ!postos constitucionais
O juízo prévio sobre o atendimento dos pressu

postos constitucionais consiste no reconhecimento ou
não dapresença, na medida provisória adotada pelo
Presidente da República, dos requisitos de relevância
E! urgência. "Relevância" quer dizer ''''relevo'', "impor
tância" e "urgência" tem o significado de "necessidade
imediata" "pressa"1. Dessa forma, haverá relevância
quando o assunto tratado pela medida provisória for
el6 grande importância para o Estado. Por outro lado,
Gcorrerá urgência quando a disciplina do assunto for
de tal modo premente e necessária que não poderá
aguardar o processo legislativo comum.

E:;clarece o Excelentíssimo Senhor Ministro da
Justiça na exposição de motivos que acompanha a
medida provisória que:

"critérios a serem observados pela au
toridade competente para aferir a efetiva ne
cessidade, a capacidade técnica e a aptidão
psicológica, requisitos essenciais para a aqui
sição ou renovação da autorização e o registro
de armas de fogo somente serão explicitados
no decreto regulamentar. A proposta ora apre
sentada tem por escopo alterar o dies a quo
da contagem dos prazos dos dispositivos le
gais em questão, estabelecendo que somente
passarão a correr a partir da data de publica
ção do decreto regulamentar. Tal providência,
a nosso ver, proporcionará maior segurança
jurídica. A matéria é de substancial relevância
e de extrema urgência, já que um dos prazos
mencionados, em tese, se encerrará no pró
ximo dia 23 do corrente mês.. ."

A Lei nº 10.826/03, estabelece nos seus arts. 29,
J) e 3:;:', ora alterados pela MP nº 174:

"Ar!. 29. As autorizações de pode de ar
mas de fogo já concedidas expirar-se-ão 90
(noventa) dias após a publicação desta lei".

':4rt. 30. Os possuidores e proprietários
de armas de fogo não registradas deverão, sob
pena de responsabilidade penal, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias após a publicação
desta lei, solicitar o seu registro apresentado
nota fiscal de compra ou a comprovação da
origem lícita da posse, pelos meios de prova
em direito admitidos."

"' Aulete, Galdas, Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa,
i I. Delta, 1958, vol. 4, pág. 4.340 e vol. 5,pág. 5.181.
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"Art.32. Os possuidores e proprietários
de armas de fogo não registradas poderãq,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após
a publicação desta lei, entregá-Ias à Policia
Federal, mediante recibo e, presumindo-se a
boa-fé, poderão ser indenizados, nos termos
do regulamento desta leC'

A Lei nº 10.826/03, foi publicada em 23-12-03,
logo, o prazo do art. 29 encerrou-se em 23-3-04 e os
prazos dos arts. 30 e 32 esgotar-se-ão em 23-6-04.

O Poder Executivo, a quem cabe regulamentar a
lei, justificou para editar a MP nº 174/04, que os critérios
a serem observados pela autoridade para dar cumpri
mento aos referidos dispositivos careciam do decreto
regulamentador que estava sendo elaborado.

Cabe ressaltar, porém, que o projeto de lei que
se transformou na Lei nº 10.826/03, tramitou no Con
gresso Nacional por mais de 4 anos, até a sua apro
vação final, em 22-12-03, em regime de urgência após
intensa e ampla discussão.

A sociedade esperava ansiosa a aprovação dessa
legislação que estabeleceria um controle mais rígido
para a posse e o porte de armas de fogo e munição,
como um grande instrumento no combate à violência,
cujos índices estão se tornando insuportáveis. É o que
se extrai de uma simples consulta às palavras do ilustre
Relator, quando a·matéria foi apreciada na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
e que ora valem a pena ser relembradas:

': ..Desnecessário afirmar a grande polê
mica acerca deste projeto. O assunto, por sua
gravidade e relevante interesse, tomou conta da
opinião pública nesses meses que antecedem a
sua votação, provocando os mais diversos tipos
de manifestações, sensibilizando a população
e tornando-se assunto freqüente, quando não
obrigatório, em todos os rincões do País.

A manifestação da sociedade tem sido
intensa e esta Comissão foi visitada pelos mais
diversos segmentos da sociedade na busca de
esclarecimentos a respeito da matéria. Foram
muitas as sugestões de cidadãos, recentemen
te remetidas à Comissão de Constituição de
Justiça e de Redação.

A constatação feita pela ONU de que o
Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em
homicídios praticados por armas de fogo e a
realidade chocante da proliferação de armas
de fogo, o que causou um aumento substan
cial da letalidade dos crimes, reabriu o deba-

te sobre a relação arma de fogo e violência;
arma .de fogo e criminalidade. Por essa razão
o Congresso Nacional discute hoje o presen
te projeto de lei, denominado de "Estatuto do
Desarmamento", proposta que, como já disse,
vem sendo discutida também pela sociedade,
com repercussão nos meios de comunicação,
provocando reações intensas entre os debate
dores, polemizando sobre os efeitos práticos
e legais do uso de armas de fogo.

(...)
Por ser tema polêmico e altamente rele

vante, envolvendo o Governo Federal, o Con
gresso Nacional e a sociedade brasileira, pro
curamos, por meio de negociação, ouvir as
ponderações de todos os envolvidos na matéria
para que pudéssemos .oterecer à sociedade
brasileira uma legislação moderna e condizente
com as suas aspirações:'2

Para o legislador e a sociedade brasileira, a Lei
nº 10.826/03, era e continua sendo urgente e relevante.
É assunto que permanece na mídia diariamente. Por
acaso, vale a pena conferir a Síntese de Indicadores
Sociais do IBGE cujos dados foram noticiados recen
temente, no dia 14 de abril, pelo jornal Folha de S.
Paulo, em síntese:

"Em 20 anos (de 1980 a 2000),598.357
bra.sileiros foram assassinados. No período,
a taxa de modalidade por homicídio do País
cresceu 130%, passando de 11,7 modos por
100 mil habitantes para 27 por 100 mil. (. ..) O
aumento dos homicídios, principalmente na
década de 90, é o principal fator que explica
o crescimento do número de mortes violentas
no País. Na década de 80, o brasileiro morria
mais de acidente de trânsito do que de homi
cídio, padrão que se inverteu na década de 90.
O IBGE focalizou o estudo sobre as causas
dos homicídios no grupo populacional mais
afetado por essas mortes: homens de 15 a 24
anos. Os dados mostram que as armas de fogo
tiveram um papel preponderante no aumento
dessa estatística na década de 90.. :'3

2 Dep. Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator do PL nQ 1.555/03, na
CCJR, em 14-10-2003.
3 Intranet. Resenha dos Jornais, Folha de S. Paulo (Antonio Gois
e Pedro Soares), 14-4-04.
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Como se pode perceber, a inércia do Poder Exe
cutivo colocou o poder regulamentador em sério des
compasso com o Poder Legislativo. Como o Decreto
não ficou pronto· a tempo, outra iniciativa não coube
ao Presidente da República, que a edição de medida
provisória para prorrogação dos referidos prazos.

Por essa razão, pronunciamo-nos pela admis
sibilidade da Medida Provisória nº 174/04, tendo em
vista o atendimento dos pressupostos constitucionais
de urgência e relevância da matéria.

Mérito

Quanto ao mérito, penso que a questão - inevitá
vel- da prorrogação dos prazos da Lei nº 10.826/03,
deve ser posta de forma clara para que não reste no
espírito dos destinatários da norma qualquer dúvida
ou insegurança quanto ao seu cumprimento.

E há razões para essa preocupação: lembro aos
nobres pares que ao ser apreciada a MP nº 157/03,
que alterava a mesma Lei nº 10.826/03, na parte que
definia as guardas municipais, foi votado nesta Casa,
projeto de lei de conversão, ora encaminhado à sanção
presidencial, que acrescenta 90 dias aos prazos dos
arts. 29,30 e 32 da Lei nº 10.826/03, que passarão a
ser contados a partir da publicação da lei. Caso o PLV
nº 24, seja sancionado no mês de maio, os prazos se
estenderão até novembro/04 (art. 29) e fevereiro/05
(arts. 30 e 32), salvo interpretação diversa.

De qualquer forma, os prazos que estão em vigor
são os da presente MP nº 174/04, ou seja, nenhum,
porque o termo inicial somente será conhecido após
a publicação do decreto regulamentador da Lei nº
10.826/03...

Na hipótese de que o decreto venha a ser publica
do com a urgência que se requer, por exemplo, no mês
de maio, o prazo de 90 dias esgotar-se-á no mês de
agosto e o prazo de 180 dias, no mês de novembro.

Apesar de sabermos que o Poder Executivo en
contra-se em fase final de conclusão do decreto, acredi
tamos que a benefício da paz e da segurança jurídica,
os órgãos públicos e a população devem conhecer de
antemão qual é o prazo que os obrigará coercivamente,
inclusive, sob pena de responsabilidade penal.

Acredito que a melhor posição seja fixar o termo
inicial dos prazos previstos nos arts. 29, 30 e 32 a partir
de 23 de junho de 2004, inclusive.

Em razão dessa iniciativa, deixo de acolher as
Emendas nos 1, 2 e 3, pois apesar de entender que
o prazo deva ser fixado e conhecido, este não deve
prolongar-se mais do que pretendia o caráter urgente
de que se revestiu a Lei nº 10.826/03.

Deixo de acolher as Emendas nos 4 e 5, posto
que, não obstante trazerem contribuições importantes
à Lei nº 10.826/03, merecem maior discussão.

De outra feita, considero importante aproveitar a
oportunidade legislativa para corrigir uma omissão do
art. 5º da Lei nº 10.826/2003, que deixou de registrar a
expressão "ou local de trabalho" antes do período final
"desde que seja ele o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa", restando truncada a re
dação. Não há dúvidas quanto à intenção do legislador
em manter a expressão, a exemplo do art. 12 da mes
ma lei que, praticamente, repete o texto para a posse
ou a guarda de arma em situação irregular.

Por todos os motivos expostos, voto pela constitu
cionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e ade
quação financeira e orçamentária da Medida Provisória
nº 174, de 2004 e das emendas apresentadas, na forma
do Projeto de Conversão a seguir apresentado.

Sala da Comissão, em de 2004 _ Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira, Relator.

PLV Nº , DE 2004

Altera os prazos previstos nos arts. 29,
30 e 32 da lei n

Q
10.826, de 22 de dezembro

de 2003 e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O termo inicial dos prazos previstos nos

arts. 29,30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, passa a fluir a partir da publicação do decre
to que os regulamentar, não ultrapassando, para ter
efeito, a data limite de 23 de junho de 2004.

Art. 2º O art. 5º e o §3º do art. 6º da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 5º O certificado de Registro de Arma
de Fogo, com validade em toda o território
nacional, autoriza o seu proprietário a manter
a arma de fogo exclusivamente no interior de
sua residência ou domicílio, ou dependência
desses, ou, ainda, no seu local de trabalho,
desde que seja ele o titular ou o responsável
legal pelo estabelecimento ou em presa".

Art. 6Q
.

§ 3º A autorização para o porte de arma
de fogo das guardas municipais está condicio
nada à formação funcional de seus integrantes
em estabelecimentos de ensino de atividade
policial, à existência de mecanismos de fisca
lização e de controle interno, nas condições
estabelecidas no regulamento desta lei, obser
vada a supervisão do Ministério da Justiça."
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Art. 3º Esta lei entra em vigotna data de sUl;i
publicação.

Sala da Comissão, em de 2004 - Deputado
Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro Encer
rada a Discussão.

PASSA-SEÀ VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há ora
}lores inscritos para encaminhar a favor da matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Co
ruja. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val
verde. (Pausa.) .
;" Concedo a palavra ao Deputado Tarcisio Zim"
rnermann. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos
Pannunzio. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Lindberg Fa
rias. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto
Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTS - DF. Sem reviSão
do orador.) - Sr. Presidente, não vou falar a respeito do
Estatuto do Desarmamento, mesmo porque esta Casa
já conhece meu posicionamento. Creio que os fatos de
monstram que o Governo realmente se preocupa com o
assunto. Não podemos legislar de maneira açodada, a
exemplo do que houve na votação do Estatuto. A prova
de que a votação foi feita de maneira intempestiva foi a
expedição, no dia seguinte ao sancionamento do Estatuto
do Desarmamento, de medida provisória.

Preocupo-me quanto ao prazo. Ao ler o projeto
de lei de conversão, entendi erroneamente. Em vez da
fixação de um dia "x" para que os prazos entrem em vi
gor, preferiria - e evidentemente me inscrevi para falar
por esta razão - após o decreto de regulamentação.
Porém, existem alguns equívocos.

Gostaria de fazer um apelo ao Sr. Ministro da Jus
tiça. Sabemos que S.Exa. chamou todo o mundo para
discutir a regulamentação do Estatuto do Desarmamento,
até padre. Só não chamou os policiais. Ou seja, o Presi
dente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais,
que representa segmento de 520 mil policiais, não foi
chamado. No entanto, S.Exa. se preocupou em chamar,
para discutir a regulamentação, um padre e um antropó
logo. Por isso até agora ela não se concretizou.

E cometem equívoco maior. Lamento profunda
mente a injustiça que se pratica contra as Polícias des
te País. Como se não bastasse a execração pública da
sociedade, agora surge outro ato absurdo - e o nobre
Relator pode confirmar o que digo. a que diz o Estatu-

to? QUI;; asarmas militares terão cadastro próprio. Ora,
é o que vem sendO feito ao longo dos anos. A assertiva
só vale para os militares federais; os militares estaduais
possuem cadastro próprio, conforme dE;ltermina a lei.
Agora vem esta dicotomia: as armas dos integrantes das
Polícias Militares serão cadastradas para uso civil, o que
é um absurdo, mas está previsto na regulamentação.

Espero que o Sr. Ministro da Justiça, que considero
sensível a essas causas, não cometa mais esse absur
do, essa aberração de impedir que os policiais militares
tenham suas armascadastradas. Vejam bem VExas.:
segundo notícias veiculadas pelos jornais, não é a Po
lícia Militar que entrega armas paraos bandidos; não é
a Polícia Militar que os deixa invadir os quartéis; não é
a Polícia Militar lhes fornece fuzis AR-15. Portanto, não
há razão para essa prevenção contra a Polícia Militar.

Evidentemente, a medida provisória, na forma
do projeto de lei de conversão, corrigE;; alguns pontos.
Parabenizo o Relator, pois teve a sensibilidade de
enxergar alguns fatos, o que não ocorreu quando da
votação do Estatuto.

Meu voto é favorável ao projeto de lei de con
versão.

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

há mais oradores inscritos.
O SR. BETa ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
O SR. BETa ALBUQUERQUE (PSS - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro, em nome da Liderança do Governo, nossos
cumprimentos ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
que construiu, de comum acordo, mudanças que muito
contribuíram para votarmos essa matéria. Obviamente,
levaremos em consideração as críticas e as sugestões
do Deputado Alberto Fraga.

a Deputado Aloysio Nunes Ferreira, com dedi
cação e retidão, elaborou um PLV que traduz também
a vontade do Governo.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço

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

VExa. a palavra.
O SR. LUIZ CARREIRA (PFl-SA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo
o Relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que, com
a competência que lhe é própria, fez um excelente
parecer.

a PFL acompanha o voto do Relator, integral
mente.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o parecer do Relator na parte em que ma
nifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância. e urgên
cia e de sua adequação financeira e orçamentária,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cllnha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo
Relator da Comissão Mista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O termo inicial dos prazos previstos

nos arts. 29, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, passa a fluir a partir da publi
cação do decreto que os regulamentar, não ultra
passando, para ter efeito, a data limite de 23 de
junho de 2004.

Art.2º O art. 5º e o § 3º do art. 6º da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 5º O certificado de Registro de
Arma de Fogo, com validade em todo o ter
ritório nacional, autoriza o seu proprietário
a manter a arma de fogo exclusivamente no
interior de sua residência ou domicílio, ou
dependência desses, ou, ainda, no seu local
de trabalho, desde que seja ele o titular ou
o responsável legal p?I.) estabelecimento
ou empresa".

Art.6º .

§ 3º A autorização para o porte de arma
de fogo das guardas municipais está condicio
nada à formação funcional de seus integrantes
em estabelecimentos de ensino de atividade
policial, à existênciA de mecanismos de fisca
lização e de controle interno, nas condições
estabelecidas no regulamento desta Lei, obser
vada a supervisão do Mir;"tério da Justiça:'

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Está prejudicada na Câmara dos Deputados a

apreciação da Medida Provisória nº 174, de 2004, e
as emendas a ela apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
',)bre Ec mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 174-A, DE 2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2004

Altera os prazos previstos nos arts. 29,
30 e 32 da lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, e os arts. 5° e 6° da referida Lei e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O termo inicial dos prazos previstos nos

arts. 29, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 200:3, passa a fluir a partir da publicação do decre
t·) que os regulamentar, não ultrapassando, para ter
efeito, a data limite de 23 de junho de 2004.

Art. 2º O art. 5º e o § 3º do art. 6º da Lei nº 10.826,
de 22 ce dezembro de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 5º O certificado de Registro de
Arma de Fogo, com validade em todo o ter
ritório nacional, autoriza o seu proprietário
a manter a arma de fogo exclusivamente no
interior de sua residência ou domicílio, ou
dependência desses, ou, ainda, no seu local
de trabalho, desde que seja ele o titular ou
o responsável legal pelo estabelecimento
ou empresa.

......................................................"(NR)
Art. 6º .

§ 3º A autorização para o porte de arma
de fogo das guardas municipais está condicio
nada à formação funcional de seus integrantes
em estabelecimentos de ensino de atividade
policial, à existência de mecanismos de fisca
lização e de controle interno, nas condições
estabelecidas no regulamento desta Lei, obser
vada a supervisão do Ministério da Justiça.

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

AI"t. :3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publica;;:ão.

Sala das Sessões, 6 de maio de 2004. - Aloysio
tJunes Ferreira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
~.lcontlam. (Pausa.)

A?ROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

rrocesHado.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunhal
Item 4.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 175, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nº 175, de 2004, que acresce
parágrafo ao art. 2º da Lei nº 10.150, de 21
de dezembro de 2000, que dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades
do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 4-4-04
Prazo .na Câmara: 18-4-04
Sobresta A Pauta Em: 6-5-04 (46º Dia)

O Sr. Presidente (João Paulo Cunha) - Reque
rimento sobre a mesa, subscrito pelo nobre Líder do
PSDB:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais,
a retirada da pauta da Medida Provisória nº 175/04.

Sala das Sessões,Alberto Goldman, Vice-Lí
der do PSDB.

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

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
matéria é relativamente simples; já conseguimos fi
nalizá-Ia nesse tempo restrito. Mais uma vez, lembro
a VExa. que esperávamos votá-Ia durante a tarde de
hoje, não agora.

Peço a VExa. um pouco de paciência, pois algu
mas emendas foram apresentadas e, neste momen
to, estão sendo discutidas pelos companheiros, pelo
Deputado Luiz Carlos Hauly junto ao Relator. Talvez isso
resolva o problema. Em todo o caso, solicito a V.Exa.
que retire a matéria. Essa é nossa intenção.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri
gado, Deputado Alberto Goldman.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecerparecer à medida provi
sória eàs emendas a ela apresentadas, pela Comis
são Mista, ao Deputado José Militão.

O SR. JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 175, de
2004, gera efeitos positivos sobre as contas públicas
na medida em que os saldos devedores do Fundo de
Compensação· das Variações Salariais novados so
frem incidência de encargos inferiores aos aplicados

sobre aqueles que ainda se encontram sob controle
dos ágentesfinanceiros.

Do mérito.
Inquestionáveis, no nosso entendimento, os pro

pósitos da medida provisória em questão, tendo em
vista que a liquidação antecipada, com descontos,
dos contratos de financiamento habitacional firmados
com a proteção do FCVS poderá ser consumada be
neficiando não só os agentes financeiros envolvidos,
como também a União e, sobretudo, os respectivos
mutuários originais ou aqueles que os sucederam
nesses empréstimos.

Contudo, com vistas ao seu aprimoramento, esta
mos dando nova redáção ao § 7º do art. 3º e ao art. 5º
da Lei nº 10.150, de 2004, bem como acrescentando
novo parágrafo ao art. 312 dessa mesma lei.

Tal se faça necessário, no nosso entender, porque,
de acordo com a administração do FCVS, constam do
Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT cerca de
6 milhões de contratos habitacionais, dos quais cerca
de 4 milhões com cobertura do FCVS.

Boa parte desses contratos foi formalizada nos
primórdios do Sistema Financeiro da Habitação, época
na qual o CPF, um documento necessário para que o
CADMUT exerça um efetivo controle, não era um do
cumento obrigatório. Portanto, nem todos os contratos
das instituições financeiras estão devidamente qualifi
cados no CADMUT.

Por outro lado, no que se refere às dívidas no
vadas dos agentes financeiros, pelas quais já tenham
recebido montante em títulos, na forma do disposto
na Lei nO 10.150, de 2000, se os respectivos contra
tos habitacionais vierem a ser, porventura, reclassi
ficados posteriormente como múltiplos, pelo fato de
outro agente também inscrever um financiamento para
um mesmo mutuário junto ao CADMUT, a responsa
bilidade daquele agente deve restringir-se, no nosso
entendimento, numa primeira etapa, à devolução dos
títulos recebidos. O ressarcimento em espécie deve ser
dirigido apenas quando esgotadas as possibilidades
de devolução dessestítulos.

É preciso ressaltar que o processo de novação é
bastante rigoroso, cabendo à administração do FCVS
indicar ao agente financeiro os possíveis contratos pas
síveis de serem objeto de novação, o que ocorre após
a constatação da inexistência de um outro contrato em
nome do mesmo adquirente no CADMUT.

Nesse aspecto, estamos at,endendo em parte à
emenda do Deputado Luiz Carlos Hauly.

Além disso, faz-se necessário estabelecer prazo
para que as instituições financiadoras que ainda não
o fizeram qualifiquem definitivamente sua carteira de
contratos junto ao CADMUT. Essa pendência tem ge-
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rado ônus administrativo ao FCVS e prejuízos às de
mais instituições financeiras que se encontram já re"
gularizadas. A partir desse prazo, o FCVS e, em última
instância, a União seriam desonerados dos prejuízos
decorrentes de providências por regularizar, junto ao
CADMUT, de competência exclusiva dos respectivos
agentes financeiros.

Quanto às três emendas apresentadas, opina
mos pela inadequação orçamentária e financeira das
Emendas de nºs 2 e 3, por agravarem as responsa
bilidades do FCVS, e pela rejeição da Emenda nº 1,
tendo em vista que a mesma não se coaduna com o
propósito específico da Medida Provisória nº 175, de
2004, que, como observamos, busca a simplificação
dos procedimentos em vigor, relativos à novação da
dívida junto ao FCVS.

À luz do exposto, manifestamo-nos pela admissi
bilidade da matéria, considerando atendidos os pres
supostos de relevância e urgência, bem como obser
vadas as vedações expressas no texto constitucional;
pela sua adequação financeira e orçamentária e pela
sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa; pela inadequação financeira e orçamentária
das Emendas nºs 2 e 3; e, quanto ao mérito, pela apro
vação da Medida Provisória nº 175, de 19 de março
de 2004, com as alterações que propomos nos termos
do projeto de lei de conversão anexo, e pela rejeição
da Emenda nº 1.

É o relatório.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 175, DE 2004

(Mensagem nº 36, de 22 de março de 2004)

Acrescenta parágrafo ao artigo 20 da
Lei nº 10.150, de 21 de dezembro 2000, que
dispõe sobre a novação de dívidas e res
ponsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais, e dá outras provi
dências.

Relator: Deputado José Militão

I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, com fundamento no art. 62 da Constituição Fe
deral, submete à deliberação do Congresso Nacional,
nos termos da Mensagem nº 36, de 2004, a Medida
Provisória nº 175, de 19 de março de 2004, que "Acres
centa parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 10.150, de 21 de
dezembro de 2000, que dispõe sobre a novação de di-

vidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais, e dá outras providências".

A medida provisória estabelece que a falta da pré
via anuência do mutuário, que vem impedindo grande
número de agentes financeiros de novarem seus cré
ditos perante o Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS, entre os quais se incluem a Caixa
Econômica Federal - CEF e a Empresa Gestora de
Ativos - EMGEA, os maiores credores desse Fundo,
poderá ser substituída pela manifestação expressa do
agente financeiro perante a Administradora do FCVS,
o qual, diante do fato, assumirá quaisquer ônus de
correntes do contrato de financiamento habitacional
liquidado.

Esgotado o prazo regimental, foram oferecidas 3
(três) emendas, a saber:

• Emenda nº 1, do Deputado Ronaldo
Dimas: determinando que os recursos com
pensados pelo FCVS aos agentes financeiros
ou instituições financeiras sejam destinados
ao financiamento habitacional;

• Emenda nº 2, do Deputado Luiz Car
los Hauly: estendendo, para os contratos as
sinados até 31 de dezembro de 1988, a pos
sibilidade de novação dos respectivos saldos
devedores;

• Emenda nº 3, do Deputado Luiz Carlos
Hauly: garantindo a cobertura do FCVS tam
bém para um segundo financiamento, nos ca
sos em que o mutuário tenha contribuído para
esse Fundo em mais de um financiamento e
liquidado um deles com recursos próprios, in
dependentemente da localização do imóvel.

Tendo em vista a não instalação da Comissão
Mista designada para emitir parecer sobre a matéria,
em 6 de abril de 2004, por intermédio do Ofício nº
148, o Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional
encaminhou o respectivo processo ao Exmo. Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados, para apreciação
pelo Plenário desta Casa.

11 - Voto do Relator

lI.a - Da Admissibilidade
O primeiro aspecto a ser apreciado refere-se à

admissibilidade da presente medida provisória, diante
dos requisitos constitucionais de relevância e urgên
cia e das vedações constantes do § 1º do art. 62 da
Constituição Federal. Na exposição de motivos, encon
tram-se devidamente justificados referidos quesitos,
em síntese, pela repercussão negativa que o impasse,
que se pretende eliminar por meio da presente medida
provisória, atualmente vem causando indiretamente
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à União, que é a garantidora do risco de cr~ditó daS
operações ativas do Fundo de Garantia do Tempo dê
Serviço - FGTS, hoje da ordem de R$63,0 bilhões.

Os argumentos são, a nosso ver, pertinentes, o
que fundamenta o nosso posicionamento pelo aca
tamento dos pressupostos de relevância e urgência
invocados.

lI.b -- Da Constitucionalidade, Juridicidade e Téc
nica Legislativa

A matéria contida na medida provisória não se
insere entre aquelas de competência exclusiva do
Congresso Nacional (CF, art. 49) ou de qualquer de
suas Casas (CF, arts. 51 e 52), da mesma forma que
não se contrapõe aos temas cujo tratamento é veda
do por intermedio desse instrumento normativo (CF,
ªrt. 62, § 1º).

Ademais, observamos que a medida provisória em
tela coaduna-se com o ordenamento jurídico vigente
e foi redigida atendendo todas as normas relativas à
boa técnica legislativa.

'I.c - Da Adequação Financeira e Orçamentária
, A Medida Provisória nº 175, de 2004, gera efei
tos positivos sobre as contas públicas, na medida em
que os saldos devedores do FCVS novados sofrem
incidência de encargos inferiores aos aplicados so
bre aqueles que ainda se encontram sob controle dos
agentes financeiros.

Il.d - Do Mérito
Inquestionáveis, no nosso entendimento, os pro

pósitos da medida provisória em questão, tendo em
vista que a liquidação antecipada, com descontos,
dos contratos de financiamento habitacional firmados
com a proteção do FCVS poderá ser consumada, be
nt~~içi,"Hl(10 não só os agentes financeiros envolvidos
corno farnbém a União :Si sobretudo, os respectivos
mutuários originais ou aqueles que os sucederam
nesses empréstimos.

Contudo, com vistas ao seu aprimoramento, esta
mos dandonova redação ao § 7º do art. 3º e ao art. 5º
da Lei nº 10.150, de 2004, bem como acrescentando
um novo parágrafo ao art. 3º dessa mesma lei.

Tal se faz necessário, no nosso entender, porque,
de acordo com a Administradora do FCVS, constam do
Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT cerca de
6 milhões de contratos habitacionais, dos quais cerca
de 4 milhões com cobertura do FCVS.

Boa parte desses contratos foi formalizada nos
primórdios do Sistema Financeiro da Habitação, época
na qual o CPF, um documento necessário para que o
CADMUT exerça um efetivo controle, não era um do
fumento obrigatório, portanto, nem todos os contratos

1llIlIli,

das institUições financeiras estão devidamente quali
fIcados no Cadmut.

Por outro lado, no que se refere às dívidas no
vadas dos agentes financeiros, pelas quais já tenham
recebido montante em títulos, na forma do disposto
na Lei nº 10.150, de 2000, se os respectivos contratos
habitacionais vierem a ser, porventura, reclassifica
dos posteriormente como múltiplos, pelo fato de outro
agente também inscrever um financiamento, para um
mesmo mutuário junto ao Cadmut, a responsabilidade
daquele agente deve restringir-se, no nosso entendi
mento, numa primeira etapa, à devolução dos títulos
recebidos. O ressarcimento em espécie deve ser exi
gido apenas quando esgotadas as possibilidades de
devolução desses títulos.

É preciso ressaltar que o processo de novação é
bastante rigoroso, cabendo à Administradora do FCVS
indicar ao agente financeiro os contratos passíveis de
serem objeto de novação, o que ocorre após a cons
tatação da inexistência deum outro contrato em nome
do mesmo adquirente no Cadmut

Além disso, faZ-se necessário estabelecer prazo
para que as instituições financiadoras, que ainda não
o fizeram, qualifiquem definitivamente sua cadeira de
contratos junto ao Cadmut. Esta pendência tem gerado
ônus administrativo ao FCVS e prejuízos às demais
instituições financeiras que se encontram já regula
rizadas. A partir desse prazo, o FCVS, e, em última
instância, a União, seriam desonerados dos prejuízos
decorrentes de providências por regularizar, junto ao
Cadmut, de competência exclusiva dos respectivos
agentes financeiros.

Quanto às três emendas apresentadas, opina
mos pela inadequação orçamentária e financeira das
Emendas de nOs 2 e 3, por agravarem as responsa
bilidades do FCVS, e pela rejeição da Emenda nº 1,
tendo em vista que a mesma não se coaduna com o
propósito específico da Medida Provisória nº 175, de
2004, que, como observamos, busca a simplificação
dos procedimentos em vigor relativos à novação da
divida junto ao FCVS.

À luz do exposto, manifestamo-nos pela ad
missibilidade da matéria, considerando atendidos os
pressupostos de relevância e urgência, bem como
observadas as vedações expressas no texto consti
tucional; pela sua adequação financeira e orçamen
tária e pela sua constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa; pela inadequação financeira
e orçamentária das Emendas nºs 2 e 3; e, quanto
ao mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº
175, de 19 de março de 2004, com as alterações que
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propomos, nos termos do projeto de lei de conversão
anexo, e pela rejeição da Emenda nº 1.

Sala das Sessões, de de 2004 - Deputado José
Militão, Relator.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 175, DE 2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Acrescenta parágrafo ao artigo 2º da
Lei nº 10.150, de 21 de dezembro 2000, que
dispõe sobre a novação de dividas e res
ponsabilidades do Fundo de ComiJensação
de Variações Salariais, e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.150, de 21 de de

zembro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo, renumerando-se o atual § 6º para § 8º:

"§ 6º Na falta da anuência prévia e ex
pressa do devedor o FCVS poderá reconhecer
a cobertura para os casos previstos nos §§
1º, 2º e 3º, condicionada à entrega a Adminis
tradorado FCVS de termo de compromisso,
mediante o qual o agente financeil " assume
quaisquer ônus decorrentes das rel&ções jurí
dicas entre mutuário e instituição financiadora
e entre mutuário e seguradora, inclusive o ônus
de ações judiciais envolvendo o contrato de
financiamento e seus acessórios e a Apólice
do Seguro Habitacional, desonerando expres
samente o FCVS." (NR)

Art. 2º Dê-se ao § 7º do art. 3º da Lei nº 10.150,
de 21 de dezembro de 2000, a seguinte redação:

"Art. 3º ..
§ 7º As instituições fi; lanciadoras do SFH

que prestarem informações inverídicas destina
das à constituição do Cadastro Nacional de Mu
tuários - CADMUT, e receberem valor indevido
do FCVS, serão cobradas, a qualquer época,
na forma do § 5º deste artigo, sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei, ressalvado o
disposto no § 11 deste artigo. (NR)

Art. 3º Acrescente-se ao art. 3º da L€:i nº 10.150,
de 21 de dezembro de 2004, o seguinte § 11:

"Art.3º .
§ 11. As instituições credoras do FCVS

que receberem títulos representativos da no
vação da divida do FCVS relativos a contratos
que, posteriormente, forem classificados como
irregulares no CADMUT, por multiplicidade

de financiamento, deverão ressarcir o Fundo,
mediante:

I) pagamento com títulos, da mesma es
pécie, representativos da novação de dívida do
FCVS em relação aos mencionados contratos,
a ser efetuado após a instituição ser notificada
sobre a exigência de ressarcimento ao Fundo;

11) se a instituição não dispuser de títulos
de que trata o inciso I, mas for detentora de
créditos perante o FCVS, o pagamento pode
rá ser efetuado com títulos representativos da
primeira novação de divida cujo contrato seja
assinado após a instituição ser notificada sobre
a exigência de ressarcimento ao Fundo;

11I) se a instituição não dispuser de títulos de
que trata o inciso I, nem de outros créditos perante
o FCVS, o pagamento deverá ser efetuado em
espécie após a instituição ser notificada sobre a
exigência de ressarcimento ao Fundo;

IV) se o pagamento não for efetivado na
forma definida nos incisos anteriores, no pra
zo a ser estabelecido pelo Conselho Curador
do FCVS, as instituições financiadoras serão
cobradas na forma do § 5º deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei."

AI-t. 4º Dê-se a seguinte redação ao art. 5º da Lei
nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000:

"Art. 5º As instituições do Sistema Finan
ceiro da Habitação e as· instituições credoras
do FCVS, com créditos oriundos de contratos
de financiamentos imobiliários ativos e ina
tivos, independentemente da adesão a que
se refere o § 7º do art. 1º desta Lei, deverão
encaminhar até 31 de dezembro de 2004, as
informações definidas pelo Conselho Curador
do FCVS como necessárias para a constitui
çãodo CADMUT, conforme disposto no § 3º
do art. 3º da Lei nº 8.100, de 1990, conforme
redação dada por esta lei.

§ 1º Não é devido o ressarcimento pelo
FCVS à instituição credora do Fundo, de saldo
devedor residual de contrato de financiamento
imobiliário, ativo ou inativo, que for incorpora
do à base de dados do CADMUT, a partir de
1º de janeiro de 2005, desde que essa incor
poração provoque a situação de multiplicida
de de financiamento para contrato de outro
agente financeiro que tenha sido incorporado
anteriormente à base de dados do CADMUT,
ficando assegurado a esse contrato a partici
pação do FCVS na quitação do saldo devedor
residual.

§ 2º Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior no caso em que a incorporação de
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contrato de financiamento imobiliário à base
de dados do CADMUT que oCorrer 1:1. pedir d~
1º de janeiro de 2005 tiver sido possibilitada
pelo ajuste das informações já prestadas ao
CADMUT pela instituição credora do FCVS,
e que tenha sido por ela promovido, a partir
daquela data, para atender às especificações
definidas pelo Conselho Curador do FCVS.

§ 3º Cabe à Caixa Econômica Federal,
na qualidade de administradora do FCVS,
implantar no CADMUT, até 31 de janeiro de
2005, os ajustes, a que se refere o parágrafo
anterior promovidos pelas instituições credoras
do FCVS até 31 de dezembro de 2004,

§ 4º Considera-se incorporado à base de
dados do CADMUT o contrato de financiamento
imobiliário cujas informações.prestadas pelo
agente financeiro estejam de acordo com as
especificações definidas pelo Conselho Cura·
dor do FCVS, parapermitir o efetivo cadastra
mento do contrato e'a plena identificação do
mutuário no CADMUT".

................ , , , (NR)

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, de de 2004 - Deputado José
Militão, Relator.

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

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos·
taria do privilégio de uma cópia desse parecer, porque
não podemos discutir a matéria sem a cópia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Es
tamos providenciando, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
discutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado Luiz
Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há duas emendas.
Vou direto à segunda.

O projeto visa esclarecer que a cobertura do Fun
do é garantida ao saldo devedor remanescente, no caso
de mutuário que tenha contribuído para o FCVS em
mais de um financiamento e liquidado integralmente
um deles, com recursos próprios, independentemente
da localização do imóvel.

Esse direito vem sendo negado aos mutuários
que, em vez de comprovar a venda de um dos imó·
veis adquiridos no mesmo Município, preferiram quitar
integral e antecipadamente, com recursos próprios,

-.'i j

um dos financiamentos obtidos no âmbito do Sistema
Finànceirode Habitação, ficando assim em desvan
tagem em relação àqueles que simularam ou não a
venda exigida pelas regras então vigentes.

Hoje não há mais essa restri,ção, pois até o § 1º
do art. 9º da Lei nº 4.380, de 1964, segundo o qual
"as pessoas que já forem proprietárias, promitentes
compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na
mesma localidade... (vetado) ...não poderão adquirir
imóveis objeto de aplicação pelo Sistema Financeiro
da Habitaçãd', foi revogado pela Medida Provisória nº
2.197-43, de24de agosto de 2001. Mas mesmo assim
persiste aquela equivocada interpretação.

Informo ainda que o presente Projeto de Lei nº
7.112/2002 encontra-se em tramitação nesta Casa em
regime de urgência urgentíssima.

Sr. Presidente, Sr. Relator, peço acolhimento dessa
emenda de minha autoria que resolverá alguns milhares
de casos em que o mutuário já quitou o imóvel. Quem
tinha dois financiamentos e quitou um, não fica livre do
processo. A emenda resolve questão burocrática. A Caixa
Econômica Federal vem negando esse direito.

Estou procurando garantir o direito de quem procu
rou esta Casa por meio do Sistema Câmara. O cidadão
me procurou, atendi·o, e encontrei milhares de pessoas
com o mesmo problema. Tal medida não dá prejuízo ne
nhum ao FCVS nem à Caixa Econômica Federal, por
se tratar meramente de aspecto burocrático.

Sr. Relator, apelo para que VExa. aceite minha
emenda, de fundamental importância para a vida de mui·
tas pessoas. Uma pessoa chamada Zarur me disse que
não tinha paz na sua vidae por isso pagou, mas que, se
tivesse um contrato de gaveta, não estaria preocupado.
Quer dizer, ele quitou o imóvel à vista, mas tinha outro
contrato, que lhe tem criado terrível problema.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con·
cedo a palavra ao Deputado José Militão, Relator da
matéria.

O SR. JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Deputado Luiz Carlos Hauly, estamos
atendendo à formalidade a que se referiu V.Exa. Su
ponhamos que uma pessoa tenha feito financiamento
com determinado agente financeiro em um Município.
Posteriormente, mudou-se para outro Município e, lá,
com outro agente financeiro, fez outro contrato habi
tacional. E foi admitido. Portanto, as inovações que
antes não eram permitidas, com a nova redação, po
derão ser feitas.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - V.Exa. entende,
então, que minha emenda está atendida.

OSR. JOSÉ MILlTÃO - Está mais do que atendida.
Também estão sendo atendidos os mutuários que no passa
do não eram cadastrados por meio do CPF, que só depois
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passou a ser exigido. Dos 6 milhões de mutuários cadas
trados no CADMUT, apenas 4 milhões tinham CPF.

Portanto, Sr. Deputado, estamos atendendo V. Exa.
em sua pretensão relativa à Emenda nº 3.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Luiz Carlos
Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
caso de mutuários que tenham contribuído para a FCVS
em mais de um financiamento e liquidado integralmente
um dos contratos, com recurso próprio, fica assegu
rada a cobertura do saldo devedor do financiamento
remanescente. Esse é o pleito. Se o mutuário liquidou
a dívida, ele quer que seja mantida a cobertura.

Eu não tive oportunidade de ler o relatório na ín
tegra, porque ele me foi entregue agora, mas confio na
palavra do Deputado Militão, que é um companheiro
extraordinário.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Depu
tado Militão, localize no parecer de V.Exa. a parte em
que V.Exa. diz que contempla mais do que pediu o
Deputado Hauly.

O SR. JOSÉ MILlTÃO - Está na nova redação
dada ao art. 3º, pelo acréscimo do § 11, incisos I, 11,
111 e IV.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
§ 11 diz:

"As instituições credoras do FCVS que re
ceberem títulos representativos da novação da
dívida do FCVS relativos a contratos que, poste
riormente, forem classificados como irregulares
no CADMUT, por multiplicidade de financiamento,
deverão ressarcir o Fundo mediante:"

E entram 0$ incisos I, 11, 111 e IV.
O SR. JOSÉ MILlTÃO - Os cadastros múltiplos,

ou seja, mais de um financiamento, eram considera
dos irregulares.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - O relatório so
mente se refere a entidades, não fala do mutuário. Será
que atende a ele?

OSR. JOSÉ MILlTÃO - Atende ao mutuário. Essa
medida provisória visa atender ao mutuário...

O SR. LUIZ CARLOS HAULY~ VExa. se asse
nhorou mais do problema do que eu. Eu confesso que,
tecnicamente, fiquei um pouco prejudicado para poder
discutir com VExa. Aqui se fala de instituições credoras
do FCVS. A Caixa Econômica é que cria o problema.
Se ela estiver contemplada aqui e quiser liberar, está
resolvido o teor da minha emenda.

O SR. JOSÉ MILlTÃO - Deputado, eu gostaria
de prestar outro esclarecimento. Se o mutuário não

provocar o agente financeiro para que ele faça a no
vação do Fundo, a medida provisória permite que a
própria instituição o faça. Com isso, estamos dizendo
que, se houver dois financiamentos, um deles consi
derado irregular por não ser permitido, a instituição
financeira pode fazê-lo.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - O argumento do
Relator me atende.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri
gado, Deputado Hauly. VExa. quer encaminhar ou já
está satisfeito?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Dou-me por
satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o parecer do Relator, na parte em que ma
nifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgên
cia e de sua adequação financeira e orçamentária,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o parecer do Relator na parte em que S.Exa.
manifesta opinião pelo não-atendimento dos pressu
postos constitucionais de relevância e urgência e de
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo
Relator da Comissão Mista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei n.º 10.150, de 21 de de

zembro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo, renumerando-se o atual § 6º para § 8º:

u§ 6º Na falta da anuência prévia e expres
sa do devedor, o FCVS poderá reconhecer a
cobertura para os casos previstos nos §§ 1º, 2º
e 3º, condicionada à entrega à Administradora
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do FCVS de termo de compromisso, medialite
o qual o agente financeiro assume qLiaisquer
ônus decorrentes das relações jurídicas entre
mutuário e instituição financiadora e entre mu
tuário e seguradora, inclusive o ônus de ações
judiciais envolvendo o contratode financiamen
to e seus acessórios e a Apólice do Seguro
Habitacional, desonerando expressamente o
FCVS:' (NR)

Art.2º Dê-se ao § 7º do art. 3º da Lei nº 10.150,
de 21 de dezembro de 2000, a seguinte redação:

"Art. 3º .
§ 7º As instituições financiadoras do SFH

que prestarem informações inverídicas destina
das à constituição do Cadastro Nacional de Mu
tuários - CADMUT, e receberem valor indevido
do FCVS, serão cobradas, a qualquer época,
na formado § 5º deste artigo, sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei, ressalvado o
disposto no §11 deste artigo. (NR)

"
Art. 3º Acrescente-se ao art 3º da Lei n.º 10.150,

de 21 de dezembro de 2004, o seguinte § 11:
;)

" Art. 3" ..
§ 11. As instituições credoras do FCVS

que receberem títulos representativos da no
vação da dívida do FCVS relativos a contratos
que, posteriormente, forem classificados como
irregulares no CADMUT, por multiplicidade
de financiamento, deverão ressarcir o Fundo,
mediante:

I) pagamento com títulos, da mesma es
pécie, representativos da novação de dívida
do FCVS em relação aos mencionados con
tratos, a ser efetuado após a instituição ser
notificada sobre a exigência de ressarcimento
ao Fundo;

11) se a instituição não dispuser de títulos
de que trata o inciso I, mas for detentora de
créditos perante o FCVS, o pagamento pode
rá ser efetuado com títulos representativos da
primeira novação de dívida cujo contrato seja
assinado após ainstituição ser notificada sobre
a exigência de ressarcimento ao Fundo;

11I) se a instituição não dispuser de títulos
de que trata o inciso I, nem de outros crédi
tos perante o FCVS, o pagamento deverá ser
efetuado em espécie após a instituição ser
notificada sobre a exigência de ressarcimento
ao Fundo;

IV) se o pagamento não for efetivado na
forma definida nos incisos anteriores, no pra-

zo a ser estabelecido pelo Conselho Curador
do FCVS, as instituições financiadoras serão
cobradas na forma do § 5º deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei:'

Art. 4º Dê-se a seguinte redação ao art. 5º da Lei
nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000:

"Art. 5º As instituições do Sistema Finan
ceiro da Habitação e as instituições credoras
do FCVS, com créditos oriundos de contratos
de financiamentos imobiliários ativos e ina
tivos, independentemente da adesão a que
se refere o § 7º do art. 1º desta Lei, deverão
encaminhar, até 31 de dezembro de 2004, as
informações definidas pelo Conselho Curador
do FCVS como necessárias para a constitui
ção do CADMUT, conforme disposto no § 3º
do art. 3º da Lei nº 8.100, de 1990, conforme
redação dada por esta LeL

§ 1º Não é devido o ressarcimento pelo
FCVS à instituição credora do Fundo, de saldo
devedor residual de contrato de financiamento
imobiliário, ativo ou inativo, que for incorporado
à base de dados do CADMUT, a partir de 1º de
janeiro de 2005, desde que essa incorporação
provoque a situação de multiplicidade de finan
ciamento para contrato de outro agente finan
ceiro que tenha sido incorporado anteriormente
à base de dados do CADMUT, ficando assegu
rado a esse contrato a participação do FCVS
na quitação do saldo devedor residual.

§ 2º Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior no caso em que a incorporação de
contrato de financiamento imobiliário à base
de dados do CADMUT que ocorrer a partir de
1º de janeiro de 2005 tiver sido possibilitada
pelo ajuste das informações já prestadas ao
CADMUT pela instituição credora do FCVS,
e que tenha sido por ela promovido, a partir
daquela data, para atender às especificações
definidas pelo Conselho Curador do FCVS.

§ 3º Gabe à Caixa Econômica Federal,
na qualidade de administradora do FCVS,
implantar no CADMUT, até 31 de janeiro de
2005, os ajustes, a que se refere o parágrafo
anterior, promovidos pelas instituições credoras
do FCVS até 31 de dezembro de 2004.

§ 4º Considera-se incorporado à base de
dados do CADMUT Ocontrato de financiamento
imobiliário cujas informações prestadas pelo
agente financeiro estejam de acordo com as
especificações definidas pelo Conselho Cura
dor do FCVS, para permitir o efetivo cadastra-
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mento do contrato e a plena identificação do
mutuário no CADMUT' (NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Está prejudicada, na Câmara dos Deputados, a

apreciação da Medida Provisória nº 175, de 2004, e
as emendas a ela apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 175-A, DE 2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 33, DE 2004

Altera a Lei nº 10.150, de 21 de dezem
bro de 2000, que dispõe sobre a novação
de dívidas e responsabilidades do Fundo
de Compensação de Variações Salariais, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei n.º 10.150, de 21 de de

zembro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 6°, renumerando-se o atual § 6º para § 8c

.

"Art. 2º ..

§ 6º Na falta da anuência prévia e expres
sa do devedor, o FCVS poderá reconhecer a
cobertura para os casos previstos nos §§ 1º,
2º e 3º deste artigo, condicionada à entrega
à Administradora do FCVS de termo de com
promisso, mediante o qual o agente financei
ro assume quaisquer ônus decorrentes das
relações jurídicas entre mutuário e instituição
financiadora e entre m'ltuário e seguradora,
inclusive o ônus de ações judiciais envolvendo
o contrato de financiamento e seus acessórios
e a Apólice do Seguro Habitacional, desone
rando expressamente o FCVS.

§ 7º (vetado)
§ 8º "(NR)

Art.2º O § 7º do art. 3º da Lei nº 10.150, de 21
de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 3º ..

§ 7º As instituições financiadoras do Sis
tema Financeiro da Habitação - SFH que pres-

tarem informações inverídicas destinadas à
constituição do Cadastro Nacional de Mutuá
rios - CADMUT, e receberem valor indevido
do FCVS, serão cobradas, a qualquer época,
na forma do § 5° deste artigo, sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei, ressalvado o
disposto no § 11 deste artigo.

. "(NR)

A't. 3º O art. 3º da Lei nº 10.150, de 21 de de
zembro de 2004, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 11:

"Art. 3º ..

§ 11. As instituições credoras do FCVS que
receberem títulos representativos da novação da
dívida do FCVS relativos a contratos que, poste
riormente, forem classificados como irregulares
no CADMUT, por multiplicidade de financiamento,
deverão ressarcir o Fundo, mediante:

I - pagamento com títulos, da mesma
espécie, representativos da novação de dí
vida do FCVS em relação aos mencionados
contratos, a ser efetuado após a instituição
ser notificada sobre a exigência de ressarci
mento ao Fundo;

11 - se a instituição não dispuser de tí
tulos de que trata o inciso I deste parágrafo,
mas for detentora de créditos perante o FCVS,
o pagamento poderá ser efetuado com títulos
representativos da primeira novação de dívida
cujo contrato seja assinado após a instituição
ser notificada sobre a exigência de ressarci
mento ao Fundo;

111- se a instituição não dispuser de títu
los de que trata o inciso I deste parágrafo, nem
de outros créditos perante o FCVS, o paga
mento deverá ser efetuado em espécie após
a instituição ser notificada sobre a exigência
de ressarcimento ao Fundo;

IV - se o pagamento não for efetivado
na forma definida nos incisos anteriores, no
prazo a ser estabelecido pelo Conselho Cura
dor do FCVS, as instituições financiadoras
serão cobradas na forma do § 5ºdeste arti
go, sem prejuízo de outras sanções previstas
em lei."(NR)

Art. 4º O art. 5º da Lei nº 10.150, de 21 de de
:. 'lmbrü de 2000, passa a vigorar com a seguinte re
j lção:

"Art. 5º As instituições do Sistema Finan
ceiro da Habitação e as instituições credoras
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do FCVS, com créditos oriundos de contratos
de financiamentos imobiliários ativos é ihá
tivos, independentemente da adesão a que
se refere o § 7º do art. 1º desta Lei, deverão
encaminhar, até 31 de dezembro de 2004, as
informações definidas pelo Conselho Curador
do FCVS.como necessárias para a constituição
do CADMUT, conforme disposto no § 3º do art.
3º da. Lei nº 8.100, de 5 de dezembro de 1990,
conforme redação dada por esta Lei.

§ 1º Não é devido o ressarcimento pelo
FCVS à instituição credora do Fundo, de saldo
devedor residual de contrato de financiamento
imobiliário, ativo ou inativo, que for incorporado
à base de dados do CADMUT, a partir de 1º de
janeiro de 2005, desde que essa incorporação
provoque a situação de multiplicidade de finan
ciamento para contrato de outro agente finan
ceiro que tenha sido incorporado anteriormente
à base de dados do CADMUT, ficando assegu
rada a esse contrato a participação do FCVS
na quitação do saldo devedor residual.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 10 deste
artigo no caso em que a incorporação de con
trato de financiamento imobiliário à base de
dados do CADMUT que ocorrer a partir de 1º
de janeiro de 2005 tiversido possibilitada pelo
ajuste das informações já prestadas ao CAD
MUT pela instituição credora do FCVS, e que
tenha sido por ela promovido, a partir daquela
data, para atender às especificações definidas
pelo Conselho Curador do FCVS.

§ 3º Cabe à Caixa Econômica Federal,
na qualidade de administradora do FCVS,
implantar no CADMUT, até 31 de janeiro de
2005, os ajustes, a que se refere o § 2 0 deste
artigo, promovidos pelas instituições credoras
do FCVS até 31 de dezembro de 2004.

§ 4º Considera-se incorporado à base de
dados do CADMUT o contrato de financiamento
imobiliário cujas informações prestadas pelo
agente finance.iro estejam de acordo com as
especificações definidas pelo Conselho Cura
dor do FCVS, para permitiro efetivo cadastra
mento do contrato e a plena identificação do
mutuário no CADMUT:'(NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 6 de maio de 2004. - José
Militão, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

" "li',~ I

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

processado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço

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

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na semana
passada, V.Exa. acolheu requerimento dos Líderes da
base do Governo avocando para o plenário a chamada
PEC paralela da Previdência. Durante toda esta sema
na, com a participação de V.Exa., do Presidente do Se
nado, deste Relator e do Relator no Senado, Senador
Tião Viana, estamos construindo um texto comum às
duas Casas. Caso a pauta da Câmara esteja desobs
truída, deixo à consideração de V.Exa. a decisão de
pautar, se possível, a votação da PEC paralela para
o próximo dia 12, quarta-feira, quando estarei pronto
para apresentar meu parecer em plenário.

Quero registrar que já fizemos reuniões com os
Líderes dos partidos da base de sustentação do Go
verno e com os Líderes da Oposição para chegarmos
ao máximo possível de pontos comuns. Dessamanei
ra poderemos votar a PEC paralela no plenário sem
muitas dificuldades.

Muito obrigado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem, para tratar do mesmo tema.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como elogio
em boca própria é vitupério, poupou-se o Deputado José
Pimentel de referir-se às reuniões das quais participou
com muitas entidades representativas de servidores
públicos. S.Exa. também não fez menção, pela mesma
razão, à intervenção de VExa., Deputado João Paulo
Cunha, na organização desse processo de debate.

Estive presente em uma reunião realizada na sala
de V Exa. com membros de algumas dessas entidades
representativas. Na ocasião, V.Exa. se colocou absolu
tamente à disposição para tentar promover um acordo
quanto à essa matéria, que é de interesse do Estado
brasileiro, não exclusivamente interesse corporativo
de determinados funcionários públicos.

Como houve muitos ataques à Câmara dos Depu
tados, principalmente depois que o Senado negociou
uma composição, penso que seja correto restabele
cermos a verdade dos fatos.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Depu
tado João Paulo Cunha, e o Relator, Deputado José
Pimentel, abriram suas apertadas agendas e deba-
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teram com as diversas entidades. E pelo que vi elas
consideraram que a quase totalidade - eu poderia
até usar a expressão totalidade, mas sempre que nos
referimos à unanimidade corremos o risco de fazer
alguém protestar - das matérias e das entidades fo
ram atendidas.

Então, este é um momento muito importante para
a Câmara dos Deputados. V.Exa. poderia ter prorrogado
o prazo na Comissão; não precisava ter se colocado
nessa articulação para que a matéria pudesse vir de
pronto ao plenário. Esse registro é muito importante
para nossa Casa, para a Câmara dos Deputados.

Espero que as negociações acabem alcançan
do 100% das pretensões do que conhecemos como
organização do Estado brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli

cito apoio dos Srs. Líderes para a retirada de ofício dos
2 últimos itens da pauta, referentes a 2 projetos com
urgência constitucional: um sobre o setor de informática
(Projeto de Lei nº 3.015-A104) e o outro que trata da
política de construção civil para o País (Projeto de Lei
nº 2.1 09-N99). O primeiro projeto citado, cujo Relator
é o Deputado Julio Semeghini, está em estágio avan
çado de acordo. S.Exa. já solicitou que sua discussão
seja feita semana que vem. Então, tal item foi retirado,
esgotando-se assim a pauta.

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

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ma
téria relatada pelo Deputado Julio Semeghini realmente
está em fase final de negociação, sob sua coordenação.
Portanto, concordamos com a retirada de pauta desse
projeto, para votação na próxima terça-feira.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTtambém
tem acordo para a retirada de projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - An
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário dos seguintes

Ato da Presidência
Nos termos do inciso 11 e § 1º do art. 34 do Regi

mento Interno, esta Presidência decide criar Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei nº 3.476, de 2004, do Poder Executivo, que "dis
põe sobre incentivos à inovação e à pesquisa cientí
fica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras
providências".

A Comissão será composta de 32 (trinta e dois)
membros titulares e de igual número de suplentes,

mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio
entre as bancadas não contempladas, designados de
acordo com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento In
terno. - João Paulo Cunha, Presidente da Câmara
dos Deputados.

Ato da Presidência
Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento In

terno, esta Presidência decide criar Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 58-A, de 2003, do Senhor Pedro Henry,
que dispõe sobre a convalidação de alienações de ter
ras procedidas pelos Estados na faixa de fronteira.

A Comissão será composta de 32 (trinta e dois)
membros titulares e de igual número de suplentes,
mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio
entre as bancadas não contempladas, designados de
acordo com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento In
terno. - João Paulo Cunha, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presi
dente.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna, mais uma vez,
trazer o posicionamento da Frente Parlamentar da
Saúde, o que considero de nosso dever e da maior
importância.

A Frente Parlamentar da Saúde vem se preocu
pando com as evidentes novas dificuldades no setor
Saúde do País e com a lentidão na propositura das
soluções. A preocupação se iniciou quando, no exame
da prestação de contas do Orçamento de 2003, verifi
cou-se que o Ministério da Saúde gastou 600 milhões
com pagamento a pensionistas. Ora, isso não está
previsto na Emenda Constitucional nº 29, esse recur
so não pode ser utilizado para cálculo dos gastos em
saúde, dos gastos do SUS.

Com a denúncia, o Ministério reconheceu que
havia cometido um engano e se propôs a corrigi-lo.
Naturalmente, essa correção terá que ser urgente, por
que 600 milhões de reais se traduziram em prejuízos,
principalmente quanto aos investimentos do setor em
equipamentos, em novos programas, na ampliação do
número de equipes do Programa Saúde da Família.

Neste ano, são várias as notícias relativas a con
tingenciamento de recursos da saúde. Teremos novas
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perdas. A emenda constitucional não permite que haja
esse tipo de contingenciamento. O. descontingencia~
mento pode ocorrer até o final do ano, mas já estarnos
preocupados, porque este é um ano eleitoral e as ati
vidades do Parlamento devem diminuir no segundo
semestre. Já estamos fazendo o alerta em relação a
essa dificuldade.

Além disso, recebemos a proposta da Lei de Di
retrizes Orçamentárias para 2005 e já estamos traba
lhando no sentido de que contemple o que estabelece
a emenda constitucional, como aconteceu neste ano.

Informo aos Parlamentares que, no dia 29 de abril,
o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação de des
cumprimento de preceito fundamental da Constituição,
apresentada pornós no ano passado em relação à LDO
de 2004. O Ministro Celso Mello considerou a ação pre
judicada, porque o Governo manteve na área da saúde
os recursos que estavapretendendo retirar para ações
correlatas. O Ministro, na sua decisão, informa que esse
tema deveráser observado na LDO de 2005 e no futuro,
\1ma vez que é preciso cumprir a Constituição.

Sr. Presidente, a Frente Parlamentar tem procu
rado contribuir, ajudando o Governo, para que ele não
erre nO setor Saúde. Há poucos dias, apresentamos
i.{maindicaçãoaoGoverno relativa a uma campanha
ela Organização Mundial da Saúde sobre alimentação
$audável e atividade física para prevenção da obesi
dade. O Ministério da Saúde se posicionou favoravel
mente, mas o Ministério das Relações Exteriores, que
tem representação em Genebra, encaminhou à OMS
documento em que diz que o Brasil não tem posição
definida sobre alimentação saudável e atividade físi
ca e que há interesses comerciais e econômicos em
jogo. Ora, não podemos permitir que o setor Saúde
fique submetido a fatos como esses e que alguém
tenha dúvidas de que alimentação saudável é bom.
Não é possível!

Encaminhamos essa indicação e ajudamos a
Frente Parlamentar a adotar ação decisiva para en
cerrar a greve dos médicos peritos. Medida provisória
relatada nesta Casa pela Deputada Laura Carneiro
possibilitou que a perícia médica do INSS voltasse a
funcionar normalmente.• Conseguimos corrigir erros
relativos à COFINS no setor Saúde.

Agora, estamos preocupados com o financiamen
to da saúde. Em discussões no Ministério, já há alguns
meses, falam em reajuste de, no máximo, 5% para o
setor. Se já achamos pouco o reajuste de 8,3% para o
salário mínimo, que dizer de 5% para a já sacrificada
saúde? Isso não repõe sequer a inflação.

A Frente Parlamentar se reuniu anteontem. Infor
mamos à Casa e à sociedade brasileira que estamos

iniCiando urna mobilização para melhorar a qualidade
dos serviços prestados pelo SUS.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço li
cença a V.Exas. para fazer a leitma da nota oficial da
Frente Parlamentar:

"Urgente: é preciso socorrer o SUS.
No Brasil, hoje, aproximadamente 150

milhões de pessoas dependem exclusivamente
do sistema público, o SUS, para cuidar de sua
saúde. Os outros 37 milhões, mesmo associa
dos ao sistema de saúde suplementar, com
freqüência utilizam o SUS, como ocorre com
as vacinações e vários tipos de transplantes.
Com alguns programas muito bem sucedidos
e reconhecidos internacionalmente, caso da
atenção aos portadores de AIDS, o SUS re
presenta uma grande conquista nacional, a
ser defendida e aperfeiçoada.

O volume de dinheiro aplicado em saú
de no Brasil ainda é insuficiente, bem abaixo
do que se gasta por habitante em países pró
ximos, como Uruguai, Paraguai e Colômbia.
Para assegurar um investimento progressi
vo e digno,. o Congresso Nacional aprovou a
Emenda Constitucional nQ 29, que estabelece
uma fração da riqueza nacional a ser aplicada
em saúde. Em 2003 houv,e uma grande luta,
de toda a sociedade, para que essa emenda
fosse respeitada.

Apesar disso, a situação do sistema hos
pitalar do SUS hoje é crítica. A tabela de re
muneração está tão defasada que mesmo os
hospitais públicos ligados ao sistema, e que
têm verbas específicas para pagar pessoal,
vivem enormes dificuldades para se manter.
Os 45 hospitais· universitários federais, por
exemplo, declaram uma dívida que ascendia
a 320 milhões de reais no 'fim de 2003. A rede
prestadora de serviços conveniada ao SUS,
hospitais filantrópicos e privados, acumula
uma dívida global de 20 bilhões. Estudos de
monstram urna defasagem de valores superior
a 100%" - nas tabelas do SUS.

"Quais são as conseqüências? Emergên
cias lotadas, serviços fechados, falta de me
dicamentos, insuficiência de leitos de terapia
intensiva, hospitais sem manutenção básica,
com equipamentos muitas vezes parados e
ocasionando desemprego. As dívidas geram
preços artificialrnenteinflacionados, e a situa
ção de crise dificulta a tão essencial atividade
de planejamento, seja para melhorar a quali
dade do atendimento, seja para racionalizar
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custos. Enfim, um círculo vicioso em que o
grande prejudicado é o cidadão que procura
atendimento digno e poderá receber serviços
e tratamento de segunda classe.

A Frente Parlamentar da Saúde, associa
da à grande maioria das entidades nacionais,
apela aos cidadãos em geral, aos deputados
e senadores, aos representantes de usuários,
gestores e prestadores de serviços para que
participem da campanha que ora lançamos, em
defesa da qualidade da atenção hospitalar no
SUS, ameaçada por um padrão de financia
mento inteiramente superado. Esperamos do
governo, especialmente do Ministro da Saúde,
que apresente com absoluta transparência
seus números, e sua proposta para dar conta
de tão grave problema nacional".

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informa aos· Srs. Parlamentares que os
oradores não contam mais com a possibilidade de
considerar seus discursos como lidos, podem apenas
encaminhá-los à Mesa.

Hoje é um dia em que todos os Parlamentares
poderão fazer seus pronunciamentos da tribuna. Até
as 19h, todos poderão falar. Há, neste momento, 37
Parlamentares inscritos. Dez já usaram da palavra.
Hoje, quem quiser poderá falar 1, 2, 3 vezes. Há tem
po suficiente, todos terão condições de fazer seus
discursos da tribuna.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Prqsidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, o debate em torno do novo
salário mínimo vem assumindo um crescendo estimu
lante, sobretudo em face do irrealismo em que se si
tuou a proposta governamental, expresso na medida
provisória que fixou o piso em apenas 260 reais, bem
aquém das expectativas das centrais sindicais e de
outros segmentos da sociedadécivil organizada.

Na sessão de ontem, vários Parlamentares, nesta
e na outra Casa do Parlamento, ocuparam as respec
tivas tribunas para defender majoração no que foi es
tipulado pelo Executivo, preferindo outras alternativas,
dentre as muitas que já tramitam no Congresso.

Vinculado, por tradição, a esta temática, desde
quando defendia unificação salarial, fazendo-a inserir
no art. 7º da Carta Cidadã, de 5 de outubro de 1988,
não me pude furtar a uma brmulação legislativa que
assegurasse, ainda a 22 de março do corrente ano,

':'ll patamar mais consentâneo com as aspirações de
numerosas categorias·profissionais.

A.) sugerir, através do Projeto de Lei nº 3.184/04,
élquan:ia de 300 reais, não o fiz irresponsavelmente,
lima v€ z que a assessoria do PMDB se incumbiu de
alinharas fontes indispensáveis à cobertura do ônus
l0nseqüente da aludida proposição, a fim de conven
cer as lideranças dos demais partidos da justeza de
que ela se revestia.

Aiás, em sua reunião de ontem, a Executiva Na
cional do PMDB ratificou o posicionamento assumido
pela nc,ssa bancada, tendo o Presidente do partido,
.')SSO ominente colega Michel Temer, sido incumbido
ele levar essa indicação concreta ao Conselho Político,
wb a direção do Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da. Silva, em sua reunião de hoje, no Planalto.

Destaque-se que, na ocasião, Temer entregará ao
Chefe da Nação a nota emitida pela nossa bancada,
datada de 13 de abril e firmada pelo Líder José Bor
ba, apé.s encontro formal de nossa representação, no
auditóro do Anexo IV, quando a deliberação foi una
nimemGnte chancelada pelos presentes:

Referida nota acha-se vazada nos seguintes
termos:

"A bancada do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro - PMDB na Câmara dos
Deputados, consciente de suas responsabilida
des com o povo brasileiro e com a governabi
lidade do país, e considerando a luta histórica
do partido em defesa dos trabalhadores, em
prol de uma distribuição de renda mais justa e
de combate às desigualdades sociais;

Considerando a imediata necessidade
de retomada do desenvolvimento econômico,
que pode se dar pelo fortalecimento do mer
cado interno através do aumento de renda
da população, principalmente das faixas mais
humildes;

Considerando que compromissos de
campanha, dos quais o PMDB se tornou co
partícipe e avalista, devem ser honrados para
que a credibilidade e a confiança no governo
sejam mantidas e reforçadas, propõe:

1) seja o salário mínimo fixado em
R$300,00, na forma do Projeto de Lei nº 3.184,
de 2004, de autoria do Deputado Mauro Bene
vides, ilustre membro de nossa bancada;

2) seja este valor aplicado a partir do mês
de abril de 2004, posto que é inadmissível que
os trabalhadores que recebem salário mínimo
fiquem 13 meses sem reajuste;

3) apoio à criação de um fundo de com
pensação específica para os Municípios em
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que a folha de pagamento esteja acima dos
limites estabelecidos na Lei ComplelTlentarnº
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

O valor proposto, de R$300,00, pode ser
alcançado através de ajustes orçamentários,
entre os quais a utilização da reserva orça
mentária prevista no Decreto nº 5.207/04, da
parte da Reserva de Contingência, da redução
prevista da taxa SELlC fixada pelo .Governo
no mencionado decreto de 13,84% para 13%
(uma redução de apenas 0,84%).

Desta forma, a bancada do PMDB confir
ma seu compromisso com os esforços do Pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva na construção
de um Brasil mais justo e solidário".

Sr. Presidente, a bancada do PMDB confia em
que o Primeiro Mandatário do País reveja a medida
provisória que editou, dando lugar a que a nossa inicia
tiva possa vir a prevalecer, por decisão de um homem
que 53 milhões de eleitores chancelaram nas urnas de
2002 para comandar os destinos nacionais.

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

O SR~ PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARREIRA (PFL-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para registar um
fato ocorrido em Santa Cruz Cabrália, cidade baiana
de enorme potencial turístico, de dinâmica economia,
mas que ontem viveu um dia de grandes atribulações,
em decorrência da obstrução da BR-367 pelos índios
pataxós, em protesto pelo atropelamento e morte do
pequeno luri Passos Brandão, de apenas 10 anos.

Na verdade, a estrada, nas cercanias de Coroa
Vermelha, bela região turística entre Santa Cruz Ca
brália e Porto Seguro, foi fechada pelos índios da tribo
pataxó logo após a confirmação da morte de luri, que
foi atropelado no local no último domingo. Os índios
fecharam as 2 pistas da BR para exigir a instalação
de quebra-molas, faixas de pedestres e placas de si
nalização e só começaram a liberar o trecho, de forma
parcial, apenas, após a confirmação de que teriam uma
audiência com o Prefeito do Município de Santa Cruz,
Geraldo Scaramussa.

A manifestação provocou engarrafamentos de
mais de 10quilômetros na estrada, que só teve o flu
xo normalizado depois das 20h. Entretanto, os índios
mantiveram-se na pista, parcialmente interditada.

Foi realizada uma audiência pública, na Comarca
de Santa Cruz, com índios, o Executivo Municipal, re
presentantes da Fundação Nacional do índio - FUNAI
e pelas Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, além

deVereadores locais, mas não se definiu como serão
atendidas as solicitações dos índios para tentar reduzir
o número de acidentes. O Governo Federal, através do
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Es
tado da Bahia, inspetor Misael Freitas, não reconhece
o problema. Acredita que o número de ocorrências no
trecho não é grande e, por ser uma estrada balneária,
que está em boas condições, é patrulhada continua
mente com o apoio da Polícia Militar.

Porém, a situação não é bem essa. O Prefeito
Geraldo Scaramussa, de Santa Cruz Cabrália, ao
manifestar seu apoio e solidariedade aos índios pata
xós de Coroa Vermelha, concorda com que a estrada
necessita de melhor segurança e suporte de infra-es
trutura, em função do intenso tráfego que passou a
ocorrer no local, desde o forte crescimento econômico
e turístico que o Município vem alcançando nos últimos
anos. Para tanto, já levou o caso a.o conhecimento do
Secretário-Executivo do·Ministér~o dos Transportes e
do Secretário-Geral do DNIT.

Além disso, o argumento dos índios é que os
trechos que ficam nos perímetros urbanos são pouco
sinalizados e muito perigosos para as pessoas que
precisam atravessar as pistas. O garoto que foi atrope
lado no último domingo, por exemplo, vivia na aldeia
urbana de Coroa Vermelha, localizada à margem da
estrada, e foi pego de surpresa por um veículo que
vinha em alta velocidade.

Para tanto, o Prefeito Scaramussa está envidando
todos os esforços para sensibilizar o Governo Federal
a tomar as providências cabíveis, pois, como é de co
nhecimento público, o Município não pode assumir nada
em uma rodovia federal, até mesmo para não vir a so
frer sanções legais por tal ato. Ainda assim, de forma
emergencial, comprometeu-se a fazer, até o fim desta
semana, a construção de quebra-mola e reparos na pista,
bem como cobrar do DNIT a execução de um plano de
engenharia de tráfego esinalizaçãto para a área.

Sr. Presidente, confirmo que foram horas de aflição
no período em que a estrada foi mantida fechada pelos
índios. Durante todo o tempo em que os índios mantive
ram as pistas fechadas, os ânimos estavam exaltados.
Os índios, embora acompanhados de perto pela FUNAI
e pelas Polícias Rodoviárias, só acalmaram após uma
decisiva ação do Prefeito Scaramussa, dialogando, se
renando os ânimos e colocando-se ao lado dos brio
sos, valentes habitantes de Santa Cruz Cabrália, entre
eles os índios pataxós, na luta por uma solução pacífica
que venha a satisfazer as reivindicações sem que seja
violado o direito de ir e vir dos cidadãos brasileiros, um
direito, antes de tudo, constitucional.

Durante a comemoração dos 500 anos do Desco
brimento, o Governo Federal investiu cerca de 20 mi-
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Ihões de reais no reordenamento daquela área de Coroa
Vermelha, preservando os valores culturais indígenas
e criando nova estrutura urbana. Mas, infelizmente,
depois, houve descaso e total falta de observância de
alguns valores por parte de órgãos federais, sobretu
do da FUNAI, que não ajuda na solução do problema
na região. A área hoje está praticamente toda invadida
de novo, ocupada, perdendo assim todo o seu valor
ambiental, objetivo maior dessa intervenção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
ainda tratar de outro assunto. A situação agrária no
Brasil preocupa toda a Nação, e os reflexos das in
vasões de terras são imprevisíveis. No início de abril,
cerca de 2.500 membros do MST invadiram uma pro
priedade da Veracel Celulose e derrubaram milhares
de árvores, eucaliptos. Apesar de a invasão ter sido
feita em terras produtivas e de se tratar de uma mul
tinacional que anunciou investimentos de 1,25 bilhão
de dólares no País, o Governo foi mais duro com o
presidente da empresa do que com os responsáveis
pela ação. Ademais, a área é uma reserva de prote
ção ambiental.

Como se isso não bastasse, ainda em abril, inva
diram também outra fazenda de exportação de papel e
celulose, do Grupo Klabin, em Santa Catarina.

Na verdade, Sras. e Srs. Parlamentares, o MST
já promoveu cerca de 100 invasões desde março, com
maior ênfase no mês passado, que chamaram de "abril
vermelho". Para o Ministro do Desenvolvimento Agrário,
essas ações são "normais numa democracia, e endu
recer seria uma volta ao autoritarismo", desprezando,
assim, a advertência feita pelo Presidente da Veracel
de que a invasão de terras produtivas pode afugentar
investidores e passar a idéia de que o Governo é exa
geradamente condescendente com excessos.

Na Bahia, apenas de março até agora, 1.010 no
vas famílias de trabalhadores ligados ao movimento
dos sem-terra acamparam e conseguiram permanecer
em 7 fazendas do interior. Outras 15 mil famílias, ca
dastradas no movimento desde 2003, estão esperando
apenas um comando das lideranças para se juntarem
às mais de 3 mil famílias que já ocupam 114 acampa
mentos e propriedades privadas rurais.

Em abril, foram ocupadas áreas nos Municípios
de Arataca, Ipiaú, Uruçuca, Guaratinga, Mata de São
João, Santo Amaro, Itamaraju, Camamu, além, é cla
ro, da fazenda de eucaliptos da Veracel Celulose, em
Porto Seguro.

Dados do INCRA mostram que na Bahia, nos
últimos 25 anos, foram desapropriadas 348 fazendas,
numa área de 1,14 milhão de hectares, assentando-se
mais de 32 mil famílias.

Mais isso é indiferente para o MST. Além de inva
sões de terra, o MST tem organizado marchas, interdi
tado estradas e ferrovias e invadido prédios públicos.
No sul do Pará, por exemplo, sem-terra invadiram a
sede do Banco do Brasil em Conceição do Araguaia,
onde ficaram por 4 horas.

De fato, atualmente, o MST embute claramente
uma farsa, pois há muito já deixou de ser manifestação
de agricultores desprovidos de local para produzir e que
clamam por oportunidade de trabalho. Hoje, a horda
invasora, regra geral, cOflstitui-se de desempregados
urbanos, arruaceiros, militantes políticos, oportunis
tas, especuladores imobiliários (pois ganham o lote
do Governo e imediatamente o revendem ilegalmen
te), facilmente manipuláveis pela fábrica de sem-terra
montada na organização.

É provável que seu real intento seja apenas ter
acesso a verbas federais, repassadas em convênios
com finalidades disfarçadamente altruístas. A tática
almeja fortalecer a organização para disputar espa
ços no poder. Parece muita ingenuidade considerar
que o MST configura-se tão somente em movimento
social, como algumas autoridades federais querem
nos fazer crer.

Entretanto, já não resolve mais sair em busca
de terras improdutivas para desapropriar, pois prati
camente não existem mais. Seria necessário que o
INCRA tivesse a coragem de afirmar aquilo que os
economistas rurais não ideológicos já sabem: terras
disponíveis, hoje, somente se encontram na Amazônia
ou no sertão. E considerá-Ias improdutivas significa
afrontar a ecologia. Ou a agronomia.

Nas principais regiões agropecuárias do País, as
fazendas se modernizaram e incorporaram "fronteiras
internas" no processo produtivo. A expansão dos cul
tivos exigiu, também, a abertura de novas fronteiras,
especialmente na Bahia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí
e Maranhão. Esse processo de expansão produtiva tem
sido notoriamente documentado.

Paradoxalmente, o fim do latifúndio improdutivo
virou um problema. Eternamente insatisfeito, o MST
coloca a faca no pescoço do Governo e exige mais
assentamentos, mas as terras disponíveis começam a
escassear. Como escapar do dilema? Será que o Go
verno pretende agora partilhar as terras produtivas?

A solução, sem dúvida alguma, será política. To
davia, poderia se iniciar pelo aprimoramento dos nor
mativos técnicos que definem a ociosidade da terra.
Representaria um bom começo para banir a vendeta e
excluir a falcatrua da reforma agrária. Além disso, cabe
a União dar suporte aos Governos Estaduais para que
dotem os assentamentos existentes de infra-estrutura



Maio de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 20863

viável, a fim de que os agora assentados não .tornem a
se transformar novamente em.sem-terra amanhã.

Na Bahia, nos últimos 4 anos, o Governo do
Estado investiu 41 ,7 milhôes de. reais em projetos de
agroindústria, educação, habitação, saúde, energia e
saneamento para os assentamentos. A esse valor so-
marn·seí de reais, viabilizados por con-
vênio de Gü!"nbate à Pobreza, que
permitiram ações regUlarização fundiária e viabili-
zação de assentamentos.

No mesmo período, através do INCRA, foram
disponibilizados 12,2 milhões de reais para que a Co
ordenação de Desenvolvimento Agrário viabilizasse
20 barragens, 13 pontes, 265 kits de energia solar,
269,4 quilômetros de cabos de energia elétrica e 300
quilômetros de estradas, beneficiando mais de 28 mil
famílias.

Uma sociedade organizada e evoluída rege-se
por leis, e exceções não podem ser admitidas, sob
pena de fazer da lei letra morta.

Acredito, Sr. Presidente, que no curto prazo não
há alternativa que não seja investir fortemente na pro
çiução, incentivar a geração de empregos, abrir novas
9Portunidades. Ações emergenciais incluem apoio à
agricultura familiar, como forma de geração de em
prego e renda.
r É claro que a reforma agrária pode ajudar, em
grande medida, a diminuir o desemprego, mas o su
qesso do processo deve ser aquilatado pela susten
t~bilidade do assentado, da progressiva melhoria da
~ua qualidade de vida e das perspectivas que ofe
rece à geração seguinte. Assentar uma família para
perpetuar a sua pobreza ou para que, vítima de um
processo insustentável, ela retorne à favela urbana ou
ao acampamento rural deveria constituir-se em crime
hediondo, punível por leis severas, por frustrar um
legítimo sonho humano e a perspectiva de uma vida
condigna. O reflexo disso apresenta-se no engrossar
das fileiras do MST.

É fundamental também que o Governo trate de
garantir infra-estrutura ereduzir o Custo Brasil, exigên
cias do modelo de agricultura globalizada, promoven
do a geração de tecnologia que aumente a competi
tividade dos novos produtores; a disponibilização de
estradas trafegáveis para escoamento da produção;
o oferecimento de crédito em volume adequado e a
juros compatíveis; o estabelecimento de uma política
tributária que não sufoque a atividade produtiva, entre
outros quesitos.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, temos é que focar
a busca de efetiva inserção social, com compromissos
de geração de emprego e renda e, subsidiariamente,

dê ampliação da oferta de produtos agrícolas e de dis
puta por urn quinhão ampliado do mercado.

Para quem. imagina que a questão do conflito
é simples e cinge-se a uma luta entre os sem terra e
os com terra, sugiro que olhe em volta e reflita que o
cárcere privado, a que famílias honestas estão impos
tas, em suas casas e apartamentos, para esquivar-se
da violência urbana, é parte do mesmo problema dos
sem-terra, o·que exige soluções cirúrgicas e quebras
de paradigmas, atributo de lideranças corajosas e vi
sionárias.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo.Sr. Francisco Turra, § 2º do art.
18 do Regimento Interno.

O SR.WELlNTON FAGUNDES ~ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL-MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, anuncio, principalmente à
população mato-grossense, a presença do Ministro
do Turismo, Walfridó Mares Guia, na cidade de Barra
do Garças, para participar de encontro com o trade
turístico da região. Ressalto que lá também estarão
presentes os nossos companheiros Deputado Ricarte
de Freitas e Deputado Estadual Alencar Soares, que
representa aquela região.

Quero destacar a importância do Município de
Barra do Garças no contexto turfstico. É uma cidade
abençoada por Deus, tem muitas riquezas naturais,
como águas termais, cachoeiras, o encontro do Rio
Araguaia com o Rio Garças, principalmente a Serra
do Roncadof. .

Enfim, trata-se de uma cidade que tem todo o
potencial para se tornar grande pólo turístico, princi
palmente porque faz divisa com o Estado de Goiás.
Juntamente com os Municípios de Aragarças e Pontal
do Araguaia, forma esse complexo.

No encontro de amanhã, teremos uma oportuni
dade única para discutir e principalmente traçar pro
jetos que proporcionem infra-estrutura para a cidade
de Barra do Garças. O atual Prefeito da cidade, Wan
derlei Farias dos Santos, do nosso partido, viabilizou
infra-estrutura necessária para a cidade, como esgoto,
asfalto, aeroporto, tornando-a a mais bem estruturada
de Mato Grosso para receber o turista.

Portanto, anuncio com muita expectativa a pre
sença do Ministro em Mato Grosso.



=2,;;.;08;;.;:6;,..;4---..:S;;.;:e;;,.;xt;,;;a;,..;-f,;:,:ei:.:.;:ra::.....:..7 --=D.::,.IÁ.::,.R.::,.IO.::...=D:..:..A:-,;C:..:Â..:,:M;;;;A:.:,:..R. t DOS :;;;.O.=E.:...P.;;;.UT..:.;.A..;.:D;;..O::.,.S;;:..... ---..:M=ai:.;;,o....;:d:.;;,e.=2:.;;,O.::..:,04

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputalios, desejo
ainda agradecer à Diretoria do Banco do Brasil a reali
zação em Rondonópolis de etapa eliminatória de vôlei,
preparatória para a Olimpíada. Esse evento, sempre
centralizado nas grandes cidades, pela primeira vez
se interioriza. Rondonópolis, a mais importante de
pois da Capital, também se destaca no agronegócio
brasileiro.

Agradeço à Confederação, à Federação e, prin
cipalmente, ao Governador Blairo Maggi e ao Prefeito
Percival Muniz o apoio e a viabilização da infra-estru
tura necessária para abrigar esses jogos. Será, sem
dúvida alguma, oportunidade única de projeção da
nossa cidade, visto que os jogos serão realizados à
margem do Rio Vermelho, um dos principais afluentes
do Pantanal.

Será uma ocasião favorável para discutirmos
preservação ambiental, esporte e turismo.

O Pantanal Mato-Grossense é patrimônio da
União e da humanidade. Precisa ser bem cuidado.
Ontem mesmo estivemos com a Ministra Marina Silva.
O Programa Pantanal, com investimento do Governo
Federal no valor de 400 milhões, tem capengado. Há
muito tempo vem sendo anunciado, mas os recursos
quase não têm sido liberados, infelizmente. É importante
frisar que, devido ao pagamento de juros pelo Brasil,
os investimentos não foram realizados, prejudicando
obra extremamente importante para a preservação
desse magnífico patrimônio ambiental.

Informo ainda que participarão do circuito as
maiores estrelas brasileiras do vôlei. Será também uma
oportunidade para realizarmos um trabalho social, com
arrecadação de alimentos para o Programa Fome Zero.
Os órgãos de comunicação da cidade estão envolvidos
nas atividades. Inclusive, a TV Cidade, retra ,:missora
do SBT, já está fazendo uma campanha ern favor da
doação de alimentos.

Queremos fazer com que Rondonópolis, Sr. Pre"
sidente, Sras. e Srs. Deputados, seja a campeã de ar
recadação de alimentos. Na última etapa, a cidade que
mais arrecadou alimentos foi Ribeirão Preto. Agora que
remos transformar Rondonópolis num marco também
de solidariedade por meio do Programa Fome Zero.

Muito obrigado.
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela 8 rdem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem

V. Exa. a palavra.
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA

(PSDB - GO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
se trata de simplesmente instituir outra data comemo
rativa, mas sim de criar mais uma oportunidade para

f'. divulnação e o estímulo ao estudo de uma matéria
fundamental para a cultura e o desenvolvimento de
I )SSO F'aís. Estou apresentando a esta Casa projeto

\::e lei instituindo a data de 6 de maio como Dia Nacio
,~al da l\IIatemática.

Iniciativa semelhante foi aprovada anteriormente,
~,m âmbito regional, pela Câmara Municipal da cidade
de São Paulo e pela Assembléia Legislativa do Esta
do do Hio de Janeiro. Faltava a extensão dessa data
~:3.ra o âmbito nacional, tentada anteriormente pelo
i 1esquHcível Darcy Ribeiro, que morreu sem realizar
('ssa vontade, e cujo projeto de lei reapresento a esta
Casa, II~gítima representante do povo brasileiro. Sinto
rne honrada em encaminhar essa matéria.

Antecipadamente, peço apoio a todos os cole
~ 1S pa 'a que esta Casa dê à Nação a oportunidade
oe comemorar em 6 de maio o Dia Nacional da Ma
temática.

A data não foi escolhida aleatoriamente. Trata
E,e de lima homenagem, por si só, ao aniversário de
nascimento de Júlio César de Mello e Souza, um dos
rnaiore:5 matemáticos brasileiros, nascido a 6 de maio
ele 189!5, no Rio de Janeiro, e falecido em 18 de junho
ele 1974, aos 79 anos, em Recife.

Matemático, escritor, humanista, Júlio César de
Mello e Souza tornou-se nacionalmente conhecido pelo
pseudônimo que adotou: Malba Tahan. Para escolhê-lo,
dando vazão à sua curiosidade intelectual, pesquisou
a civilização árabe. Como Malba Tahanou como Júlio
César produziu uma série de 69 livros de contos e 51
(:e MatHmática, chegando até hoje a mais de 2 milhões
de exemplares vendidos. O mais famoso deles, O Ho
mem q'Je Calculava, está na 38ª edição.

R ~itero, Sras. e Srs. Parlamentares, que tal iniciati
va não ":em apenas aspecto comemorativo. Tem o apoio
da Sodedade Brasileira de Educação Matemática, que
conta atualmente com cerca de 15 mil sócios. A SBEM
tem como principal finalidade congregar profissionais
ôeeducação da Matemática, ampliar o conhecimento
l ,entífko e técnico, promover estudos e pesquisas com
o objetvo de desenvolver continuamente a atividade
rnatem,3.tica no Brasil.

N) Dia Nacional da Matemática, a ser comemorado
possivElmente já em 6 de maio de 2005, serão realiza
dos eVEntos em todos os Estados, a cada ano com uma
tamática comum como eixo dos eventos, além de reali

~. lção ele feiras, oficinas e palestras para a comunidade.
=.1fim, ,~ventos de caráter científico e cultural.

B em sabemos, colegas Parlamentares, que a
Matem1itica e suas implicadas questões representaram
~ mbérn um tormento para muitos estudantes de voca

ç:ào intHlectual voltada para outras áreas do conheci
rnento. 'Vlalba Tahan era contra o ensino exclusivamente
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teórico e expositivo da época e ironicamente dizia que
o matemático sente prazer em complicar tudo.

Educador moderno para sua época, não dava
nota zero nem reprovava. "Por que dar zero se há
tantos números?" - indagava. Antes da Matemática,
Malha Tahan ensinava Física, História e Geografia.
Notabilizou-se e encontrou sua vocação definitiva na
Matemática.

A data não poderia ter sido mais apropriada, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados: o nascimento de
Malha Tahan e o dia da Matemática no Brasil. Essa é
mais uma contribuição que esta Casa dará à cultura
nacional: a oportunidade para a celebração anual de
uma ciência tão importante para o nosso desenvolvi
mento e a formação de nossos profissionais.

Muito obrigada a todos.
O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL - SE.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo mais uma vez
a tribuna desta Casa, até de um modo insistente, já
que tenho feito em outras vezes sem, no entanto, en
contrar uma resposta respeitosa para dar à população
de Sergipe.

Temos no Estado um pequeno trecho de apenas
12 quilômetros da BR-1 O1 que liga Aracaju ao Município
de Riachuelo. Vejam que tal trecho é de fundamental
importância, já que ele liga a Capital com a fábrica de
fertilizantes da PETROBRAS.

A obra foi iniciada em 1997 e até hoje não hou
ve o término da mesma. É um descaso insuportável,
uma inominável falta de respeito com a população. Não
podemos concordar com essa atitude displicente do
Governo Federal.

Para se ter uma idéia do desrespeito, basta no
tar que as obras se iniciaram em 1997 e pararam em
1999. Mais tarde, em 2001 , as máquinas recomeçaram
o trabalho, mas em 2002 pararam outra vez. Cada co
meço e recomeço dos trabalhos aumentam ainda mais
os transtornos, criando embaraços incomensuráveis à
população. Não podemos admitir que essa situação se
prolongue por mais tempo.

Outro problema causado pelo atraso da obra é
o fator da segurança. O cidadão sergipano, obrigado
a trafegar pelo trecho não concluído, tem de percorrer
desvios, enfrentar contornos e retornos que proporcio
nam perigos incontáveis nessa via-crúcis instaurada
pelo descaso do Governo Federal.

Não há como ficar indiferente a um dilema des
se. A desatenção é tanta que não se consegue se-

quer uma data ou um prazo para a conclusão. No ano
pàsSado, estive pessoalmente com o ex-Ministro dos
Transportes Anderson Adauto que na ocasião garan
tiu o recomeço das obras. O Presidente Lula inclusive
empenhou a palavra na solução do problema, e até
agora o silêncio tem sido constrangedor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dizer
ainda que tamanho abandono de uma estrada federal
é uma propaganda ostensiva que acaba por refletir a
imagem de desmantelo governamental que o Presi
dente Lula tanto tem-se esforçado para apagar, mas,
por enquanto, sem alcançar sucesso algum.

É bom ressaltar que, devido ao tamanho por de
mais reduzido do trecho em obras, não há como o Go
verno alegar a cantilena insuportável da falta de verbas.
Os valores são ínfimos e os benefícios serão amplos.

A população não pode mais conviver com aqueles
elefantes brancos de concreto espalhados no meio da
rodovia, abandonados pelo Governo Federal como se
o Estado de Sergipe fosse um território hostil e sepa
rado do restante do País.

QUero aqui ratificar a indignação do povo sergi
pano e dizer que, como cidadãos brasileiros, exigimos
que as obras da BR-1 01 sejam concluídas com urgên
cia e que sejam restauradas as condições seguras de
tráfego, para que a população sergipana volte a usu
fruir, como é seu direito, dos benefícios que a rodovia
proporciona aos que precisam utilizá-Ia.

O assunto tem chamado a atenção quase que
diária nos jornais do Estado, como é o caso de maté
ria publicada na última terça-feira no respeitado Jornal
da Cidade, cuja manchete diz Sergipe precisa reagir,
demonstrando todo o aborrecimento dos sergipanos à
desatenção do Governo Federal com a questão.

A matéria é contundente e prega o seguinte:

"A bancada federal sergipana precisa di
zer ao inquilino do Palácio do Planalto que, ao
trancar a liberação dos recursos para Sergipe,
o prejudicado não é o Governador do Estado,
que é do PFL, mas toda uma população que
votou para eleger Lulaesperando dele outro
tratamento".

Apesar de entender o desabafo da imprensa ser
gipana, desejo expressar a esta Casa a convicção de
que não acredito que haja por parte do Governo Federal
indícios de uma possível má vontade com Sergipe, já
que o Governo do Estado faz parte dos quadros do
PFL. Devo crer que vivemos num país democrático e
que a população não deve jamais sofrer qualquer em
pecilho por questões meramente políticas. Dessa forma,
aguardamos ansiosos que o Presidente Lula acione
sem demora seu auxiliar no Ministério dos Transportes
e possibilite a solução imediata do problema da BR
101, no pequeno Estado de Sergipe.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Alberto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTS - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há um ditado popular que diz: o homem,
diante do perigo, invoca Deus e chama a Polícia. Pas
sado o perigo, ele esquece Deus e xinga a Polícia.

Como se não bastasse a execração já sofrida
pela Polícia, neste País a cultura predominante é de
que o cidadão não cumpre as leis. E as autoridades
constituídas seguem o mesmo comportamento.

Há um ano e meio, quando começaram a caça
da de policiais nas ruas, esse verdadeiro assassinato,
enviei expediente aos Ministros da Justiça e da Defesa
pedindo a liberação, para uso particular dos policiais,
da compra da pistola ponto 40, de acordo com a legis
lação vigente. Para nossa surpresa, passados quase
2 anos, ainda não foi dado parecer favorável para que
os policiais, tanto os civis quanto os militares, possam
comprar a arma. Ora, Sr. Presidente, o bandido não
precisa da autorização.

Já existe autorização para que o policial, em ser
viço, utilize a pistola ponto 40. Se ele pode defender a
sociedade quando está em serviço, por que não pode
defender sua própria vida? Acho essa discriminação
de uma demagogia e hipocrisia muito grandes.

Apelo para a sensibilidade do general Rosalvo,
que quer conceder a autorização. Acontece que, in
felizmente, um coronel está colocando empecilhos
para que o parecer do general se torne público.
Certamente esse coronel jamais chegará a general.
Não tem sensibilidade para entender os anseios de
uma tropa.

Sr. Presidente, não autorizaram a compra da
pistola para o policial, mas os promotores de Justiça
estão autorizados a usá-Ia. Se um promotor de Justiça
sem formação policial pode usar a pistola ponto 40,
por que o policial não pode? O Ministro da Justiça já
se mostrou favorável a esse pleito.

Chamo a atenção do povo brasileiro. Não é o po
liciai militar que está levando armas para o crime. Os
bandidos estão entrando até em quartel das Forças
Armadas, para roubar armamento pesado e depois ma
tar os próprios policiais. A burocracia impede o policial
de comprar uma pistola ponto 40 para defender tanto
a sua própria vida quanto a da sociedade. Sim, a vida
da sociedade, porque o policial tem o dever de atuar
na iminência de um crime. Enquanto o povo pode, a
autoridade deve.

Peço mais uma vez ao comandante do Exército
que faça prevalecer sua posição e ponha esse coronel
no seu devido lugar. Deixe o general publicar seu pare-

cer, que tem o apoio do Ministro da Justiça e também
do Ministro da Defesa.

É um absurdo que o policial tenha de esperar
2 anos e alguns meses para ter autorização para
comprar uma pistola ponto 40 - repito. Isso magoa
o policial brasileiro, desmotiva-o. O marginal não
precisa de autorização, por isso a cada dia a cri
minalidade aumenta.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação no
programa A Voz do Brasil deste meu pronunciamento.

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, inicialmente quero congratular-me
com a Comissão Mista destinada a examinar a medida
provisória do salário mínimo por ter elegido Presiden
te o Senador Tasso Jereissati e Relator o Deputado
Rodrigo Maia.

Abre-se uma grande oportunidade para revermos
o salário mínimo, fixado pelo Presidente Lula em 260
reais. Na minha opinião, ele deveria ser pelo menos
de 300 reais.

Reconheço as dificuldades por que passa a eco
nomia brasileira, submetida à dependência total do ca
pital externo. Mesmo assim, sou inteiramente favorável
a que o salário mfnimo seja fixado em pelo menos 300
reais. Esse é o caminho para a formação de um mer
cado interno maior, mais amplo, e para se construir
um país mais sólido e melhor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to a oportunidade para registrar nos Anais da Casa
informe assinado pelo eminente Presidente Nacional
do PDT, Sr. Leonel Srizola, e publicado na Folha de
S.Paulo, do dia 6 de maio deste ano, sob o titulo O
salário da infidelidade.

O texto da matéria faz uma comparação entre o
atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
e o Presidente Getúlio Vargas. O Sr. Leonel Brizola dis
tancia os 2 Presidentes ao dizer que Vargas lutou pelo
trabalhador e conseguiu dobrar o valor do salário mfni
mo, o que o atual Presidente prometeu em campanha
e não fez. O valor do salário mínimo ficou nos míseros
R$260,00. Como pode um ex-operário agora dar as
costas para seus ex-companheiros de trabalho?

A matéria cita ainda o fato de que nos primeiros
3 meses do ano, 2 bancos tiveram lucros de mais de
R$1 ,5 bilhão. Com tudo isso, as pessoas que elegeram
Lula estão decepcionadas e se sentem enganadas,
o que é justificável. Fica, então, a saudade daquele
que um dia lutou e morreu para que o trabalhador se
emancipasse, há 50 anos atrás.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:
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\ O salário da infidelidade
o que separa o gesto do Prosidente Getúlio Vargas, há exatos 50

a110S. acolhendo a proposta de Joiio Goulart, presidente do partido
.trob~llhista. dobrando o salari.o·mínimo, desta vergonha deprimente
lpraticada por Lula com o salário de milhões de trabalhadores e
laposcllludos. não é apenas a grandeza moral de Vargas frente à frieza
!covmdc do atual presidente. j\,'iais do que a infidelidade aos
lcompromissos assumidos com aqueles que o elegeram. o q1\e afasta

t
~~~~.~~\.~,~::?.:i:::1td~~~~p~~.UIOé a fulta de v;são social eda>
A distância entre Vargas e Lula é maior. muito maior do que aquele

'al!írio quatro vezes maior que os míseros R$ 260. com que o atual
"residente. um ex-operário. escarnece agora os trabalhadores. Esta
i}iislânciu ca quesepara UlUa visão de soberania. de desenvoIvimcnto
f de justiça para o Brasil de um olhar confonnado e cúmplice de um
~sistcm,a que condena o nosso povo a sofrer cada vez mais e a se
degnldar mi violência e na nece~sidl1de.enquanto o país mergulha na
'depcndcm:iu. no atraso c numa crise que só se aprofunda. I
~. Lula. por ambição e fraqueza. tomou-se cúnlplice. porque capitulou

~
\iOC... illllenle a. est.e sistellla. que 1111tes dizia condena.r•. E~le aceitou as I
~ egn.ls que nos condenam à submissão c li pobreza. Torn,ou-se, assim.

risiolleiro de iUma lógica infame. a da recessão, do desemprego, da
obreza. do arrocho, do sacriflcio dos aposentados como se fossem

estes os caminhos do desenvolvimento: Tudo vai .bem e não há'crise

•
~ara estas ma,.ia-antonietas. da modernidade. que todos os dias se

actam de seus "sucessos". na economia. comemorando. já sem
nenhum pudor, os .aplausos do FMI, do dovemo Bush e dos I

benqueiros intemat; ionais. .' . .
, .Natural que os novos "militantes" de Lula batam palmas para seu
.':80verno. Jamais ganharam tanto dinheiro à custa do povo brasileiro.
IApenas dois bancos tiveram lucros de mais de R$ 1.5 bilhão só nos
iPrÍlueiros três meses do ano! Os grupos dominantes nunca tiveram
governantes mais capazes de renegar tudo o que disseram antes para
tlnnarem..se capitães-do-mato do 'sistema de espoliação imposto ao
BrasiL O caradurismo ê tanto que vem o Sr. José Dirceu dizer que é.
preciso ter a "coragem~·.:de ;tirar ·ainda. mais dos aposentados e
pensionistas, desvinculando Ido mínimo os seus· parcos. ganhos.
ç.ora~em era ele qüe.ti;i-~,:v.en3ter. e confes~ar.ao povo.q~e ele e a
direçao do PT ellgânaram -o -povo brasIleiro, pratIcando um
verdadeiro estelionato eleitoral. .
'Apopulação, quêjó. estavli perPlexa com os rumos do Governo Lula,
já mostra sinais-de jiJsta inquietação ante o comportamento daqueles
1:111 quem. de boa-fé, tanto contiou. O Presidente já tem de esgueirar
se para evilar vaias e nào pôde sequer ir ao lo de maio em São Paulo.
As ruas. que o consagraram hã menos de dois anos, estão condenando
Sll8. falsidade. Oxaláele mudasse de rumos, mas nem isso parece mais
Jtt;l!t,l~e.~,tat1~.~;!.~çPro..:fu~dos são a$/?ra s.eus comptomí~o~.cÇlmos
l~q~.seben~fi~~~d.~~Ll;J['l!>tee sutprt;'endente goyemo.. . -,. \,;-.;:.- .
.~ Q J:s~)Vo brasl1e1i'O~ queeonservou no çarinho de sua memória aquele
.Vargas que:míod emóITéu para cttte ,0 trabalhador se emancipásse, há
·'déJan,çar.u anátet!J.R de seu desprezo àqueles_ que. 50 anos depois, ,
·tr~iram os sonhos e as esperanças desta Nação.-· '. ,
';!",,\,-l",:.J]' . ,'-:5 .. T 11 : ". r I B iz I' . ."', . . .

~,~;li~.t>.~':-'·1\7'"~ii·'I·~.~~.~~'~I"rt~·~t"·~'';'~·:1( :.....eone. r o a::' . _'. "::';'.. '. ,: '
•.\.\..." ..... A•...;..dénte Nàcional do PDT·', ' ..._ f
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o SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para dar pronunciamento
como lido.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Meu
caro Deputado Nelson Marquezelli, por determinação
da Mesa, seguiremos a lista de inscrição. Lamento
muito, porque VExa. sempre enriquece os debates
com sua participação. Informo a VExa. que há espa
ço para inscrição.

A SRA. ZElINDA NOVAES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL- BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs.Parlamentares, no Brasil, o dia consagra
do mundialmente ao trabalhador, a partir do ano de
1940, passou a ser a data tradicional para o reajuste
do valor do salário mínimo, quando o Decreto-Lei nº
2.162, de 1º de maio daquele ano, fixou os primeiros
valores desse salário, que passou a vigorar a partir
de então, mesmo que reajustes tenham ocorrido em
outras datas.

O salário mínimo é a marca oficial do trabalha
dor e atualmente está afeto a aproximadamente 15
milhões de brasileiros, inclusive do setor informal da
economia, e a outros 12 milhões de aposentados que
tentam sobreviver mensalmente com o mínimo.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este
1º de maio também foi marcado por mais um aumento
do valor do mínimo aquém das necessidades do tra
balhador brasileiro.

No primeiro ano do atual Governo, o reajuste
representou um ganho real de apenas 1,23%. Neste
ano, com o aumento de 240 para 260 reais, o mes
mo percentual se repetiu sobre a inflação de "1,02%,
registrada pelo INPC - índice Nacional de Preços ao
Consumidor ao longo de um ano.

Esses 2 reajustes constatam que a tran:,tormação
em realidade da intenção de dobrar o valor do salário
mínimo até o fim do mandato do atual Governo está
cada vez mais distante, pois para tanto é necessário
que até o dia 31 de dezembro de 2006 sejam conce
didos reajustes de pelo menos 25% a cada ano. No
ritmo atual, segundo nota publicada na coluna de Elio
Gaspari, do jornal Folha de S.Paulo, de 2 de maio,
o Prof. Waldir Quadros, da UNICAMP, calcula que o
atual Presidente terá de ficar no poder até 2054 para
que cumpra a sua promessa de dobrar o valor real do
salário mínimo.

Recente estudo da Organização Internacional do
Trabalho - OIT levou a jornalista Carolina Glycerio, da
BBC Brasil, a concluir que o salário mínimo brasileiro

t:everia ser reajustado pelo menos para 350 reais, de
Acordo com os padrões da Oll.

N J entanto, para este Governo, cujos integran
las sempre criticaram os aumentos concedidos pelos
~pvernt)s anteriores, o reajuste deste ano é também
'c ferior ao registrado entre 1995 e 2002, quando o
;; lJário mínimo teve um aumento real médio de 4,7%
'~') ano, descontada a variação do INPC entre cada
reajustl3 anual.

Pl3rcebe-se que o Governo tenta compensar o
irrisório aumento ao reajustar o valor do salário-família
para 20 reais, mas somente beneficiará famílias com
renda ele até 1,5 salário mínimo, ou seja, 390 reais. E
I"SO airida está sendo visto com desconfiança, porque
<> próprio Governo não tem uma estimativa precisa de
quanta;; pessoas vão ser beneficiadas com esse au
mento. .Além disso, esse reajuste discrimina os apo
sentados, duramente castigados com diversas medidas
(10verna.mentais no ano passado.

O Governo, ao explicar as razões para o pequeno
élumen~;o alegando que tinha outras prioridades, leva
nos, m3smo de modo superficial, a lembrar algumas
das suas iniciativas prioritárias como a aquisição de
um aviüo presidencial de 173 milhões de reais, a cria
ção de 2.800 cargos de comissão e a instituição de
um número recorde de Ministérios.

.A grande alegação para o pequeno aumento - a
do rombo previdenciário - é a mesma desde 1987,
quandü o partido do atual Governo alegava que essa
não erél uma justificativa plausível. Se esse é o verda
deiro motivo, trata-se de um problema que existe há
mais de 15 anos, sem que nenhum dos governos que
n. encararam apresentassem uma solução adequada,
j'lsta e viável. Mas eis que de fontes do próprio Gover
no surge uma proposta injusta, inconcebível que seria
desatrE'lar o reajuste do valor do mínimo do valor do
previdenciário.

Ora, senhores, se o valor do mínimo brasileiro
já não atende às necessidades mínimas de alguém
que nos anos de seu vigor tem muitas vezes direito
a vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios,
i'nagino para o aposentado que em muitas regiões do
'- 3.ís, eHpecialmente no Nordeste, de onde somos, é o
~Jrincipal responsável pelo sustento do lar e ainda está
~;ujeitoa um gasto muito maior com saúde!

É preciso a imediata adoção de política que per
mita a'ecuperação real e programada do mínimo ao
longo dos próximos anos e que beneficie não só quem
constréi, mas também quem com seu suor contribuiu
r'Slra que a Nação chegasse até aqui.

A) apontar a necessidade de que é necessário
,:.n cre,3cimento econômico para um aumento real do
valor do salário mínimo, é bom lembrarmos ao Governo
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duas coisas: que ele não é o único, mas é o principal
responsável por gerar esse crescimento e que o .tra
balhador que recebe o salário mínimo é quem faz o
verdadeiro crescimento do País ao devolver ao Brasil
tudo aquilo que ganha, uma vez que não pode con
verter em dólares para mandar para o exterior. Aliás,
somente aqueles que detêm as condições para isso
elogiaram a decisão do Governo sobre o mínimo.

Digno de registro é a sábia palavra do Presiden
te da Câmara, Deputado João Paulo, lembrando-nos
de que nós, Parlamentares, temos a prerrogativa de
alterar a proposta governamental, mesmo porque,
desde o ano passado, de acordo com a proposta or
çamentária apresentada pelo atual Governo, todos já
sabíamos que o aumento dedicado ao valor do mínimo
não seria expressivo.

Sobre o papel do Congresso Nacional, manifesta
ram-se os Ministros do Trabalho e do Planejamento ao
afirmar que o Congresso deverá informar de qual fonte
de recurso no Orçamento apresentará um substitutivo
para elevar o valor do mínimo. E nós podemos, Srs. Mi
nistros, começando por sugerir a redução na destinação
de recursos para a publicidade, muitas vezes usada
para promover propaganda de cunho duvidoso.

Finalmente, alertamos esta Casa para o fato de
que, delltro de poucos meses, analisaremos a propos
ta orçamentária para 2005, no bojo da qual estará ex
pressa a intenção do Governo para o reajuste do valor
do salário mínimo naquele ano. Não vamos deixar as
discussões em torno do salário mínimo somente para
as vésperas do seu anúncio.

Muito obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME

- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem

V. Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ANTO
NIO CARLOS MENDES THAME QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ZÉ LIMA (PP - PA. Pela ordem. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muito se tem falado sobre a crise que as
sola o Brasil, o que se consolida no momento em que
o Governo Lula estabelece um reajuste para o salário
mínimo na faixa de 8%.

Ao aferir a inflação, o IBGEfaz pesquisa em ape
nas algumas Capitais brasileiras, não buscando dados

onde seus índices sobem quase diariamente, ou seja,
nointerior do País, justamente onde se concentra a
maior faixa da população que sobrevive apenas com
o mínimo.

Resumindo, o reajuste do salário mínimo não
recompõe o poder de compra, contudo, entendo ser
responsável o reajuste autorizado, pois ir além traria
sérias conseqüências às contas do Governo.

Ademais entendo que já é hora de buscarmos a
ética na política, deixando de lado promessas mirabo
lantes que jamais serão cumpridas, mas que, na busca
pelo voto, são constantemente reiteradas.

Infelizmente, esse é um fato impregnado em nos
sa vida política, sem que exista punição àqueles que
prometem e jamais cumprem, amparados no ditado
que diz que brasileiro tem memória curta. Isso não é
verdade, meus amigosl O que está com a barriga vazia,
com certeza, não esquece das necessidades.

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
atravessa uma crise moral e ética sem precedentes,
pois seu partido tinha como meta um salário mínimo
inicial de 100 dólares, e, a partir de então, segundo as
promessas de campanha, seu poder aquisitivo seria
dobrado. Além disso, claro, foram feitas muitas outras
promessas totalmente inviáveis, como o rompimento
com o FMI e a não-aceitação da ALCA.

Ora, o Brasil vive em um contexto internacional
e dele não pode isolar-se. Nesse contexto estão todas
aquelas entidades antes combatidas pelo PT durante a
campanha eleitoral, mas das quais o Brasil depende.

Do mesmo modo, procede-se no restante do País.
Vê-se, por exemplo, candidatos a Vereadores prome
tendo o fim do desemprego, a educação para todos e
o aumento de salários, confirmando um procedimento
impregnado na vida política brasileira.

Assim, a classe política digladia-se para ver aten
didos seus objetivos particulares, deixando, em conse
qüência, de discutir matérias da mais alta importância
para todos os brasileiros, agravando com isso o des
crédito nacional.

Pode-se citar como exemplo o fato de encontrar
se ainda aos empurrões nesta Casa as leis comple
mentares de implementação da reforma previdenciá
ria, tributária e até a lei complementar que viabiliza a
criação de novos Municípios no País.

Enquanto isso, a PEC que autoriza a reeleição
da Mesa Diretora desta Casa e do Senado está na
pauta de votação em regime de urgência, como se
isso fosse de importância salutar para os brasileiros
que passam fome e se humilham nas filas em busca
de trabalho.

Sim, Sras. e Srs. Deputados, a maioria dos brasi
leiros busca trabalho e não necessariamente um em-
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prego, na ânsia de chegar em casa com, pelo menos,
o pão e o café para matar a fome de seus familiares.

Fatos dessa natureza levam-nos ao aumento da
criminalidade, a ponto de encontrarem-se presos mais
de 200 brasileiros só na Europa, os quais buscaram
ganhar dinheiro servindo de "mula" aos traficantes, por
puro desespero.

A situação do Brasil leva sua população ao absur
do de submeter-se ao crime organizado por total falta
de alternativas. O valor do salário mínimo estabelecido
recentemente é mais um incentivo ao crescimento da
violência, pois, além da falta de emprego, o atual salá
rio, mesmo para os chefes de família que conseguem
entrar no mercado de trabalho, inviabiliza qualquer
possibilidade de se viver com dignidade.

Que não se diga que essa situação aconteceu
por falta de apoio dos Governadores e Parlamentares
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pois
todas as medidas do Governo voltadas à solução dos
problemas econômicos do País foram aprovadas.

Tal fato, aliás, tem causado sérios danos aos
Estados, que, a partir da implementação da reforma
tributária, vêm tendo reduzido seus repasses consti
tucionais e, conseqüentemente, sofrendo irreparáveis
perdas nas exportações, que, embora crescentes, não
lhes garante a justa recompensa.

Coloca-se em risco o pacto federativo, pois a
União não faz a divisão do bolo de arrecadação com
base em critérios justos de recompensa aos Estados
que investem na produção e contribuem para o aumen
to da balança comercial brasileira, dentre os quais o
Pará, um dos poucos em que a exportação vem cres
cendo mensalmente.

Entendo, Sras. e Srs. Deputados, que devemos
priorizar a reforma política, pois só assim poderemos
evitar o que vem ocorrendo neste País, com Parla
mentares perdendo seus mandatos pelo uso de má
quinas administrativas ou até mesmo pela compra do
voto. A ética na política deve ser implementada, mos
trando à população que só devem ser eleitos os que
realmente tenham objetivos coerentes com o cargo
que pleiteiam.

Devemos, portanto, politizar o povo brasileiro e
acabar de uma vez por todas com as promessas ina
tingíveis, com as legendas de aluguel, e tantos outros
males causados à população através de falsas espe
ranças.

Certamente, este será mais um ano de dificulda
des para o Brasil, e as conseqüências serão sofridas
pela população mais carente, motivo pelo qual deve
mos unir forças entre os Poderes Executivo e Legis
lativo, no sentido de amenizar essa situação que se
aproxima, incentivando a criação de novos empregos.

Só assim diminuiremos a desigualdade social, pois a
população não precisa de "esmolas", mas de condi
ções de trabalho.

Não adianta procurar culpados pela atual situa
ção, pois, se assim fizermos, retornaremos aos tempos
do Império, quando a situação brasileira já começava
a se delinear como dependente das economias inter
nacionais.

Devemos, ao contrário, olhar para a frente, cons
cientes de que o Brasil é um país viável, com uma
população séria e empresários conscientes de suas
responsabilidades, os quais investem no País com o
objetivo de tornar a economia mais forte.

O Governo brasileiro, a seu tempo, deve de
monstrar a esses empresários que não dependemos
apenas do capital estrangeiro, pois, se tivermos em
presas sólidas, não há por que temermos a fuga de
capitais oriundos de qualquer parte do mundo em
busca de lucros.

Não podemos, por outro lado, incentivar a agio
tagem oficial, pois muitos investidores que aplicam no
País, ao pressentir qualquer risco, mesmo através de
informações imprecisas ou fraudulentas, retiram ime
diatamente suas aplicações para países com maior
segurança, de modo que entendo que tais aplicações
são desinteressantes, por serem flutuantes e em nada
contribuírem para o desenvolvimento da economia,
hoje estabilizada.

Devemos proceder a um levantamento minucioso
de todas as proposições em tramitação nesta Casa, Sr.
Presidente, para que possamos dar prioridade àquelas
que se arrastam por longos anos nas Comissões ou
estão à espera de inclusão na pauta, dentre as quais,
posso citar, a lei complementar que regulamenta o
desmembramento de novos Municípios.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MILTON CAROlAS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MILTON CAROlAS (PTB - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o segundo domingo do mês de maio é
destinado à celebração do Dia das Mães. Para muitos,
como eu, a data expressa saudades daquela que já
se foi! E o Dia das Mães, sem a mamãe para dar um
abraço, realmente é muito triste!

Pela importância da data e, principalmente, das
homenageadas, antecipo minha consideração e ho
menagem a todas as mães, as verdadeiras rainhas
do lar, que, por seu amor, carinho, afeto, dedicação e
responsabilidade para ver os filhos, as filhas, a família
feliz, alegre e abençoada por Deus, transformam-se
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também em verdadeiras heroínas, merecedbrasdg
nossa profunda homenagem e consideração.

Apesar de não ter mais mãe viva - ela está agora
junto a Deus -, quero, neste momento, dedicar nos
sa homenagem, carinho e reconhecimento a todas as
mães. Na pessoa de Carmem Bernardi Cardias, minha
querida esposa, quero que todas as mães do Brasil e
do mundo recebam o meu abraço, o meu carinho e a
minha homenagem sincera.

Vocês são o motivo de estarmos neste Parlamento
para oferecer contribuição à sociedade brasileira.

Infelizmente, nem todos os que ainda podem
abraçar a sua mãe neste dia o fazem. Alguns há, in
clusive, que não. se lembram mais de suas mães nem
sequer no seu dia! Há mães abandonadas em asilos,
nas ruas, nas prisões e até mesmo dentro de suas
próprias casas, solitárias e carentes de um abraço de
filho, de um beijo na face, de atenção, simplesmente!
O ser humano consegue às vezes ser mais animal do
que humano, por isso não é raro ver mães chorando
porque seus filhos se tornaram indiferentes ao seu
amor dedicado e abnegado.

Quando lemos a Bíblia Sagrada, em Isaías, capí
tulo 1, versículo 2, relembramos a cena em que tam
bém o nosso Deus, Soberano e Senhor sobre todas
as coisas, clama para que Seus filhos se apercebam
de que se tornaram indiferentes ao Seu amor eterno
e incondicional: "Críeí fílhos é os engrandeci, mas eles
se contra mírri'.

obstante, Deus continua a nos amar, da forma
n<:>,1'~,jj,,,, e incondicional que somente Ele é capaz. Ou

não podemos, contudo, ser ingênuos e conceber
as mães possuem um amor incondicional e per

muitos filhos também têm sido abandonado
por suas mães. E não é difícil encontrarmos filhos que
neste dia estão com o coração machucado, dilacera
do, porque foram vítimas da atroz rejeição por parte
çe suas mães ou que foram abandonados à própria
;;o,te É certo que o amor de mãe é instintivamente
abil*~(:!ado, mas isso não o torna perfeito. O salmis
ta Davi, com conhecimento de causa, fez a seguinte
declaração em Salmos 27, 10: "Aínda que meu paí e
mínha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mím"
- nova tradução na linguagem de hoje.

Realmente, Sr. Presidente, somente o amor de
Deus é perfeito, incondicional e eterno. Em Jeremias,
capítulo 31, versículo 3, Ele afirma: "Eu sempre vos
ameí e contínuo a mostrar que meu amor por vocês é
eti:)mo" - também nova tradução na linguagem de hoje.
Ta! cornpreensão do amor de Deus é terapêutica: cura
as mais profundas e dolorosas feridas que a rejeição,
o abandono e o fracasso nos trazem.

II

Mas faço essas reflexões, nobres pares, por con
siderá-Ias necessárias aos dias atuais. Vivemos num
mundo perturbado, violento, desumano e estarrecedor,
onde a consideração e o respeito estão ficando cada
vez mais escassos. Por isso, a importância de aqui
estarmos falando sobre o amor de mãe. Mas nossa
demonstração de afeto como filhos não deve ser ex
pressa somente a essas lindas mulheres que cuida
ram, e cuidam, de nós com tanto carinho e entrega.
Somos desafiados a amar inclusive aquelas que, talvez
por ter-lhes faltado amor,.não souberam amar a seus
filhos como deveriam.

Contudo, o amor de Deus faz-nos ir além e ensi
na-nos a amar as pessoas não porque elas são perfei
tas, mas porque Deus as ama e também nos ama, de
maneira que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores.

Portanto, aproveitemos essa data para refletir
mos sobre essa grande verdade e para demonstrar o
quanto amamos nossas mamães. Finalizo fazendo a
seguinte observação: não neguemos aos outros aquilo
que Deus não nos nega.

Muito obrigado a todos e que Deus, em Cristo Je
sus, abençoe todas as mães do nosso imenso Brasil.

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI
sAo DO ORADOR,SERÁ POSTERIORMEN
TE PUBLICADO.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente,
peçoa palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGININ (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, tenho observado que muitos dos
Deputados que utilizam este microfone valem-se da
lógica de que uma mentira repetida várias vezes passa
a ser verdade. Levando em consideração que a progra
mação da TV Câmara é transmitida ao povo brasileiro
por canais fechados, o cidadão vai incorporando certos
discursos como se fossem verdades absolutas.

Inscrevi-me para falar sobre outro assunto, mas
não posso deixar de mencionar 8l questão do salário
mínimo. Tenho em mãos uma tabela que mostra a evo
lução do salário mínimo, de 1995 a 2004, descontada a
inflação medida pelo IPCA no período. Segundo esses
dados, o valor real do salário mínimo, com o reajuste
concedido pelo atual Governo, é o maior desde 1995.
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Se observarmos o período anterior, veremos que fo
ram poucos os anos em que houve um aut.1:mto real
e, acima da inflação, não houve nenhum. Consideran
do o valor de 100 reais em.1995, hoje temos o maior
salário mínimo dos últimos tempos.

Vamos dizer que o Lula não gostaria de dar um
reajuste maior? Que nós todos também não gostaría
mos? É óbvio que gostaríamos, mas esse reajuste já
está acima da inflação.

Outro assunto que me traz à tribuna é a crítica
de alguns Deputados fazem à questão das ambulân
cias. Fiz questão de trazer um livro intitulado Política
Nacional de Atenção às Urgências, SAMU 192. O nú
mero 192 é o do telefone para o qual a população deve
ligar em caso de urgência. O livro não trata apenas da
questão das ambulâncias, ele contém informações so
bre normas de qualificação, de capacitação, centrais
de atendimento e de informações para as equipes de
pronto atendimento que vão socorrer as urgências
decorrentes tanto de acidente de trânsito como de
doenças, como o infarto.

A equipe vai até o paciente, faz um pré-atendi
mento com as medidas de socorro. O médico, o en
fermeiro, o atendente, o motorista, o telefonista, todos
estão sendo qualificados para esse atendimento pré
hospitalar de urgência, dentro de um conceito total de
atendimento, gerando emprego no Setor Saúde para
esses profissionais.

Além da instalação de um programa de atenção
à urgência, vão ser distribuídas 1.480 ambulâncias
em duas fases. A primeira vai até julho, com 1.080
ambulâncias; a segunda vai até novembro, com 400
ambulâncias. O programa não se atém à distribuição
de ambulâncias, o Ministério da Saúde repassará re
cursos para que os Municípios tenham condições de
fazer a manutenção dessas equipes, das ambulâncias
e de todo o serviço.

São 180 milhões de custeio por ano. E o SAMU
já foi implantado em inúmeros Municípios. No total,
serão 1.700 Municípios habilitados, que já fizeram
convênios e estão recebendo o repasse de recursos
e as ambulâncias.

Sr. Presidente, inscrevi-me para falar hoie porque,
na defesa da verdade, nós mostramos os fatos.

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Turra) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, primeiramente solidarizo- me com a
Deputada Angela Guadagnin por seu pronunciamento
em favor do Serviço de Atendirr::;;)to Municipal de Ur-

sência - SAMUde Aracaju, de cujo trabalho sou tes
temunha e que se constitui atualmente no melhor na
frea do saúde. É uma vitória deste Governo, do seu
\ inistério da Saúde.

En segundo lugar, desejo dizer que há poucos
dnuto:; o Deputado Daniel Almeida, do PCdoB, fez

,). onunciamento a respeito das propostas do seu partido
r;ara alimento do valor do salário mínimo. Na verdade,
F'sta Casa fará grande debate sobre o assunto.

Todos sabem quão fundamental é para a classe
l:abalhadora que o Congresso Nacional assuma seu
fJdpel ra discussão desse tema, a fim de melhorar a
proposta do Governo e estabelecer um salário mínimo
que atEnda às necessidades dos trabalhadores.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
que mE traz realmente a esta tribuna é a necessidade
.. ;~ fazer um registro muito importante. Os agricultores
(iO sertão sergipanoestão desesperados. Apesar da
~)aisagem verde, que resultou das inúmeras chuvas
que caíram na região no início do ano, anunciando
€,xcelente perspectiva para a safra deste ano, uma
decisão do Governo veio tornar cinza o colorido de
~ ,peranças que já matizava o coração desses nossos
irmãos sertanejos.

O zoneamento agrícola, procedimento adotado
pelo Governo Federal, via Banco Central, desde 1997
- o atual Governo precisa alterar profundamente esse
projeto, porque foi elaborado pelo Governo anterior-,
para enquadrar Municípios no Programa de Garantia
ela Atividade Agropecuária- PROAGRO, excluiu este
ano na::iamais, nada menos que 77,3% dos Municí
pios sHgipanos do programa. Ou seja, dos 75 Mu
nicípiofi que Sergipe possui, o zoneamento agrícola
conterrplou apenas 18, deixando de fora, pasmem,
57 Municípios.

É uma calamidade. A atividade agrícola em Ser
gipe re~resenta importante vertente econômica para
;-s famílias de baixa renda no campo, uma vez que
se com.,titui em fator de subsistência concreta e fenô
meno eie natureza essencialmente familiar. É a essas
família~; principalmente que o zoneamento atinge, ex
cluindo-as.

O que mais salta aos olhos é que, além do al
tíssimo número de Municípios excluídos num Estado
requeno e pobre como o nosso, o tal zoneamento agrí
cola cometeu o desatino de excluir toda a região do
:::emi-áfido sergipano, onde se concentram os grandes
bolsõef; de miséria e sobre os quais o Governo tem
reiteradamente apregoado que a solução para eles é
(I invesi imento na agricultura, como mecanismo de ge
ração ce renda e emprego.Aliás, é nesse sentido que
(e orienta o Programa Fome Zero em suas propostas
estruturantes, ou seja, colocar-se como indutor do
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desenvolvimento via agricultura, sobretudoafamHiar,
privilegiando culturas de subsistência.

Dessa maneira, não dá para não se chocar com
o paradoxo que se processa neste momento, em que
as políticas formuladas pelo Governo colidem com a
prática de medidas que inviabilizam o objetivo procla
mado. Cadê o compromisso com o sertão? Cadê a
seriedade do Programa de Combate à Fome e Apoio
Alimentar?

Não é à toa que os agricultores dessa região já
estão se mobilizando contra essa medida e buscando
apoio dos Parlamentares sergipanos para a causa da
inclusão dos seus Municípios no financiamento agrí
cola. Os agricultores da cidade de Porto da Folha, por
exemplo, já iniciaram essa movimentação, e a Fede
ração das Associações Comunitárias dos Produtores
Rurais - FEACOM, enviou carta ao Ministro Roberto
Rodrigues para protestar contra o zoneamento. E que
ro dizer aos meus colegas que não medirei esforços
para apoiá-los nessa luta.

Pior ainda, Sr. Presidente, colegas Deputados, o
zoneamento agrícola que torna aptos 18 Municípios
sergipanos a receber o apoio para a safra de 2004,
restringe o financiamento à produção de milho e con
traria a própria vocação cultural de alguns Municípios,
cuja atividade agrícola está voltada para o cultivo do
feijão. Exemplo disso é o Município de Poço Verde,
que se firmou nos últimos anos como produtor de fei
jão e tem. alcançado excelência nessa atividade, mas
que foi selecionado para a safra de milho, que não é
o produto principal da sua produção.

Diante dessas questões, fazemos um apelo ao
Ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues, para
que reveja esse quadro. É preciso, fundamentalmente,
não perder de vista o objetivo maior do Governo de
estimular a agricultura e fomentar o desenvolvimento
no campo. A agricultura tem sido um fator estratégico
para a economia do País e elemento capaz de se cons
tituir num poderoso indutor do crescimento econômico
e do combate à desigualdade social.

Os Municípios sergipanos precisam ser incluídos
no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária,
sobretudo os do semi-árido, sob pena de praticarmos
injustiça com a região e recuarmos no propósito do
Governo Lula de promover o crescimento do País.

Se o Governo trabalha em favor do programa
Fome Zero, não podemos entender por que a maioria
dos Municípios de Sergipe estão fora do PROAGRO,
fundamental para os pequenos agricultores desse
Estado.

Entre os 17 Municípios aceitos para o financia
mento da safra está o de Poço Verde, campeão na
produção de feijão, depois de Irecê, na Bahia. O Mu-

nicípio de.Poço Verde, em seu zoneamento agrícola,
seria atendido apenas para o plantio do milho, quando
sua tradição e cultura de subsistência é o feijão.

É preciso que o Ministério da Agricultura, o Banco
Central e o Governo Federal revejam essas medidas,
que estão prejudicando os pequenos agricultores do
meu Estado. É impossível que, em 75 Municípios, 58
estejam excluídos do financiamento agrícola.

Muito obrigado.

O Sr. Francísco Turra, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo. Sr. Geraldo Tha
deu, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmen
te, gostaria de destacar a presença honrosa em ple
nário da pequena Aline, de 8 anos, filha do Deputado
Henrique Afonso, que assiste à sessão da Câmara
dos Deputados.

Mas, Sr. Presidente, tenho 3 assuntos a tratar.
O primeiro deles diz respeito à derrubada da me

dida provisória que prolbe o funcionamento de bingos,
caça-níqueis e outros jogos de azar no Brasil. É ver
dade que o Senado derrotou, por estreita margem de
votos, essa medida provisória, mas é bom lembrar que
a lavagem de dinheiro, a negação de direitos trabalhis
tas e qualquer vinculação com o crime organizado não
estão incluídos naquela decisão. É fundamental que
todas as instâncias da autoridade pública deste País
continuem combatendo esses malefícios, muitas vezes
vinculados a atividades de fachada legal.

O segundo refere-se ao salário mínimo. Aqueles
que controlaram a política neste País na última déca
da, a chamada década neoliberal, marcada pela pri
vatização de 75% do nosso patrimônio público, pelo
aprofundamento da desigualdade social e pelo arrocho
salarial, não têm autoridade moral nem política para
criticar esse minguadíssimo reajuste do valor salário
minimo. Mas todos aqueles que, independentemente
dos seus partidos, sempre lutaram por uma distribuição
de renda justa e com responsabilidade, como a Cen
trai Única dos Trabalhadores, por exemplo, que propõe
um salário mínimo de 300 reais, têm todo o direito e o
dever de cobrar isso, de fazer com que esse elemen
to fundamental da distribuição de renda no País, que
atinge diretamente 22 milhões de trabalhadores muito
pobres, seja elevado, com responsabilidade, com visão
em termos de Orçamento, com serenidade, sem de-
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magogia e sem exploração da ocasião. Nós mesmos,
do PT, estamos empenhados nessa busca, porque
entendemos, como disse a CNBB em sua nota, que
os credores podem esperar, os trabalhadores pobres
deste País e os desempregados, não.

Portanto, é preciso, como disse o decano eco
nomista Celso Furtado, que o ajuste fiscal não ocorra
de tal forma a gerar impedimento do desenvolvimen
to, do crescimento, das políticas sociais. Este debate
a Casa deve fazer em profundidade, com serenidade
e mesmo com divergência, porque este é um espaço
democrático.

O terceiro assunto diz respeito ao belíssimo pro
nunciamento do Bispo·Emérito de São Félix do Ara
guaia, Dom Pedro Casaldáliga, sobre os direitos dos
povos indígenas, proferido esta semana em audiência
pública da Comissão de Direitos Humanos.

Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Huma
nos desta Casa realizou importante audiência pública
sobre os povos indígenas brasileiros, com população
hoje em torno de 400 mil seres humanos, cujas terras
ainda não foram inteiramente demarcadas, embora a
Constituição determinasse isso desde 1993. Ao louvar a
firmeza e o empenho do Dr. Mércio Gomes, Presidente
da FUNAI, em meio a tantas dificuldades de dirigir um
órgão sucateado, destaco a palavra sempre profética
de D. Pedro Casaldáliga:

"A Causa Indígena é uma causa perdi
da e simultaneamente uma causa subversiva.
Dentro do maléfico sistema neoliberal que do
mina o mundo, todos/todas quantos assumimos
a Causa Indígena navegamos fora de onda,
somos economicamente hereges, quixotes
enlouquecidos.

A consciência e a política públicas dos
países latino-americanos e caribenhos, ao
longo dos 500 anos de sua existência como
tais, têm sido sempre de desconhecimento
dos Povos Indígenas em sua especificidade
(e, por isso mesmo, em seus direitos), e de
integração absorvente no respectivo país. Foi
até: 'índio bom é índio morto'. Vem sendo, com
a maior naturalidade: 'índio bom é índio inte
grado', quer dizer, desintégrado.

A origem e as justificativas dessa men
talidade e dessa política são bem conhecidas.
Os Povos Indígenas são povos 'primitivos' , sua
cultura é uma sub-cultura, são empecilho para
o progresso. Além do mais, as terras e o sub
solo dos Povos Indígenas vêm sendo sempre
objeto da mais descarada cobiça.

Sua identidade, sua 'outreidade' (valha a
palavra), sua alternatividade, são sumariamen-

te desconhecidas ou simplesmente não reco
nhecidas como positivas e complementares.

Por isso, na vontade sincera de reverter
esta longa, perversa história de desprezo, de
negação, de violação, o primeiro passo deve
ser a educação, a re-educação, das mentes e
corações da população não-indígena; a par
tir sobretudo da infância e da juventude; por
todos os meios que esse urgente desafio re
educador tiver ao seu alcance.

Daí, a oportunidade de uma Campa
nha Educativa sobre os Direitos (humanos
sempre e sempre diferentes também) dos
Povos Indígenas.

Com esta Campanha, o Instituto Inte
ramericano de Direitos Humanos (IIDH) e o
Centro de Proteção Internacional dos Direi
tos Humanos não fazem mais nem menos do
que ajudar à Nossa América a pagar a maior,
mais inveterada dívida que a Nossa América
tem: mais radical dívida, interna mesmo, da
entranha do nosso ser e de nossa história.
Todas as outras dívidas devem-se subordinar
ao pagamento dessa dívida-mãe.

Vamos assumir a Campanha com rebelde
indignação, com apaixonado comprometimen
to, com teimosa esperança.

A Causa Indígena, disse, é uma causa
perdida (aliás, como o Evangelho!) e é simul
taneamente uma causa subversiva, liberta
dora. Com os Zapatistas Maias, todos os Po
vos Indígenas da Ameríndia, do Mundo, nos
recordam, com pleno direito: 'Nada sem nós'.
'Povos-testemunhas', segundo Darcy Hibei
ro, esses Povos são também povos-profecia,
memória do nosso futuro... Sem eles, não se
remos nós".

Muito obrigado.
O SR. ODAIR - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ODAIR (PT- MG. Pela ordem. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, registro a presença
entre nós do Deputado Estadual Laudelino Augusto,
de Minas Gerais, nosso conterrâneo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Depu
tado Odair, é com grande alegria que recebemos nes
ta Casa o Deputado Estadual Laudelino Augusto, da
nossa região, o sul de Minas Gerais.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - TEllTl
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pelaor
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
eSrs. Deputados, desejo tecer comentários acerca de
algumas manifestações da Oposição nesta Casa.

Ouvi há pouco um Deputado do PSDB de São
Paulo reclamar de 4 pontos do Governo Lula. Referiu-se
S.Exa. ao estado da economia. Fico impressionado com
a cara-de-paudo ilustreParlamentar, que não se lembra
em que estado se encontrava a economia no final do
Governo FElrnando Henrique Cardoso- dependência
financeira, inflação alta, taxas de juros impraticáveis,
câmbio. Enfim, o Deputado não se lembra da arapuca
que armaram para o início do nosso Governo.

S.Exa. falou também da situação social no Go
verno Lula. Como se eles tivessem, no passado, pro
movido empmgo, segurança. Como se tivessem imple
mentado ações para reparar minimamente os graves
problemas do País.

Referiu-se também à falta de política ambiental
no Governo Lula. Ora, nosso Governo tem uma Minis
tra do quilate da Sra. Marina Silva, que tem a preocu
pação de elaborar programas na área ambiental e é
referência no Brasil e no exterior.

Por último, falou de moral e de ética. Disse que
este Governo estaria passando por uma crise moral.
Que autoridade tem o PSDB para falar em moral? Es
queceram-sedo escândalo do SIVAM? Da Pasta Rosa?
Da compra de votos para a reeleição do Sr. Fernando
Henrique Cardoso? Portanto, que autoridade moral es
sas pessoas têm para falar donosso Governo? Entendo
tudo isso: é falta de discurso! Mas não vamos aceitar
~sse tipade provocação cínica e imoral, porque elas não
têm autoridade moral para falar dessa maneira.

Este Governo tem avançado em vários pontos,
tem responsabilidade e será julgado por isso. Não po
clemos aceitar essas leviandades, mentiras praticadas
por eles mesmos. E ainda tentam rotular-nos.

Sr. Presidente, participei, no final da semana pas
Âada, na cidade de Santiago do Chile, representando
f3sta Casa, de seminário sobre energias renováveis.
Na ocasião, apresentamos o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica, do PROINFA
- programa para o biodiesel, hoje referência continen
tal- e fomos convidados a participar de seminário em
Bonn, na Aleman.ha, no período de 1Q a 4 de junho,
para apresentar nossas· experiências no setor.

Trata~se de mais uma ação deste Governo no
campo da energia, da construção do desenvolvimen
to sustentável, do acolhimento de experiências para
introduzir na matriz energética brasileira as fontes re
nováveis, como as pequenas centrais hidrelétricas, a

energia eólica, a biomassa, na qual temos vasta ex
periência.

Essa é a contribuição que pretendemos levar
como parte de política ambiental que propõe a redu
ção da produção de gás carbônico em todo o planeta
e a melhoria da qualidade de vida. O Brasil é um país
privilegiado, devido às suas riquezas naturais, e pode
auxiliar na limpeza do meio ambiente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO BATISTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR..JOÃO BATISTA (PFL - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Dia do Trabalho foi celebrado em todo o
País com a realização de grandes festas. Lamentavel
mente, contudo, o trabalhador brasileiro não tem muito
o que comemorar.

A partir dessa data, passou a vigorar o novo valor
do salário mínimo, ·de R$260,OO, que aumentou so
mente 1,2% acima da inflação. Para compensar esse
modesto aumento do salário mínimo, foi concedido um
acréscimo no valor do salário-família, de R$13,48 para
R$20,OO. Só que esse benefício é garantido apenas
aos trabalhadores que ganham até 1 salário mínimo,
por filho com até 14 anos, excluindo, portanto, grande
parcela da população. Como exemplo, podemos citar
os aposentados e pensionistas que recebem benefício
equivalente ao salário mínimo, mas não são contem
plados pelo salário-família. O argumento utilizado para
adoção dessas medidas são os reflexos imediatos so
bre as dívidas da Previdência.

Não viemos a esta tribuna, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, simplesmente para engrossar o coro
dos que vêm criticar o Governo. Embora sejamos da
Oposição, temos procurado adotar postura propositiva.
Portanto, nesse caso, em vez de se aumentar o salário
família, por que não se destinam mais recursos para
ampliar a bolsa-escola? Vale lembrar que ela é con
cedida às famílias com renda inferior a R$90,OO, cujas
crianças de 6 a 15 anos estejam freqüentando o ensino
fundamental regular. O benefício, no valor de R$15,OO
mensais, é pago por aluno, limitado a R$45,OO, ou a 3
crianças por fam ma. Ao contrário do salário-família, que
não gera nenhum dever ao beneficiário, o bolsa-escola
pode ser suspenso caso ocorra mais de 15% de faltas
em um dos meses do período apurado. Assim, não só
se combate a pobreza estrutural, mas se oferece aos
que vivem à margem da sociedade oportunidades de
acesso à educação, possibilitando-se, dessa forma, a
quebra do círculo vicioso da pobreza.
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Acreditando que a educação é uma das principais
armas de que dispomos para reduzir as desigualdades
sociais, deixo registrada aqui minha sugestão e solicito
a V.Exa. , Sr. Presidente, que determine a divulgação
deste discurso nos órgãos de comunicaç::',) oficiais
desta Casa, bem como em A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE AFONSO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, este meu pronunciamento resu
me minha intervenção nesta manhã como expositor no
seminário sobre pós-graduação, ciência e tecnologia na
Amazônia Legal, coordenado pela Comissão de Edu
cação, pela Comissão da Amazônia e pela Comissão
de Ciência e Tecnologia desta Casa.

O Brasil é o país com maior biodiversidade do
planeta. A Amazônia corresponde a mais da metade
de todo o território brasileiro e abriga cerca de 20 mi
lhões de pessoas, espalhadas pela maior floresta tro
pical do mundo. Possui importante província mineral,
possibilidades promissoras de exploração de petróleo
e gás, a maior bacia hidrográfica, grande potencial de
alternativas energéticas, formação social de enorme
diversidade cultural e a maior variedade de espécies
animais e vegetais, que a colocam como uma espécie
de filé mignon para os bionegócios.

A exploração indiscriminada dos recursos natu
rais e o crescente desmatamento na regi[l) são base
do modelo predatório de desenvolvimento que ainda
predomina. Nesse sentido, a redefinição de estratégias
e prioridades de novo projeto de desenvolvimento para
o País tem como um dos maiores desafios a ruptura
conceitual com aquele modelo e a real incorporação
da Amazônia como estratégia para o desenvolvimento
nacional, com o Brasil exercendo ativamente sua sobe
rania sobre o maior banco genético do planeta.

Na perspectiva de modelo socioambiental ba
seado na sustentabilidade ecológica, econômica e
social, denominado desenvolvimento sustentável, os
governos e a sociedade não podem consider:=tr a Ama
zônia apenas pelo esplendor de sua rique:?a natural,
por sua biodiversidade, aliás, pouquíssimo c0nhecida.
Seu desenvolvimento regional, a mudança de concei
tos e de formas de gestão passam necessariamente
por agenda ativa, de que investimentos em educação
e na produção científica e tecnológica são os pilares.
A inclusão do conhecimento como variável de des
taque coloca a formação, a qualificação de recursos

Ilumanos e a pesquisa científica como parâmetros do
üesenvolvimento sustentável regional.

E:~tabelecida numa região de grande diversidade
humana. e cultural e de diversidade biológica máxima,
;: implementação da Universidade da Floresta na re
C~ão do Alto Juruá, no Acre, converge para a neces
;::jade de nova concepção de universidade no século
i~XI, que integra academia, Estado e sociedade na
F'xecuçáo de projetos de desenvolvimento regional na
~nazônia, ao mesmo tempo em que contribui para
descentralização dos investimentos em ciência e tec
r,ologia no País e na região. Tem como missão: gerar,
~ravés da pesquisa e do ensino, um modelo de con
':::Jrvaçiío, manejo e planejamento regional com ampla
:J1rticipação comunitária; interiorizar as atividades de
ciência e tecnologia na região, criando novos pólos de
unsino, pesquisa e desenvolvimento, como início de
uma rede de campi avançados de ensino, pesquisa e
tormaç.io também em outras microrregiões; dissemi
nar o conhecimento científico e tecnológico; incluir no
rirocesso de produção e aplicação do conhecimento
as popJlações da floresta, tornando-as parceiras na
busca de soluções para o uso sábio, justo e eficiente
do potencial natural; reconhecer e proteger os direitos
intelectuais dos povos indígenas e das comunidades
1'adicionais, contribuindo para a justa repartição dos
l-enefícios da biodiversidade.

A Universidade da Floresta, através de suas 3
unidad!3s integradas - o Instituto da Biodiversidade e
Maneje dos Recursos Naturais, o Campus Avançado
da UFACe o Centro de Formação e Tecnologias da
Floresta. -, também promoverá atividades na região su
cloesteda Amazônia, para estimular o intercâmbio de
experiências numa rede internacional de pesquisa dos
povos ela floresta, fortalecendo as relações culturais e
Elconômicas entre Brasil, Peru e Bolívia.

E:,sa proposta integra projetos de ensino e pesqui
sa que ',êm sendo desenvolvidos, cujo suporte científico
é dado por recursos humanos da UFAC, combinados
com as equipes científicas das instituições parceiras,
como UNICAMP, USP, Universidade Federal de Viçosa,
UnB, INPA, Centro de Pesquisa Woods Hole,Jardim
Botânico de Nova Iorque e Universidade de Chicago.

S,·. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito
aqui pera agradecer ao Ministro da Educação, Tarso
Genro, e à Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva,
Que on\em em reunião conosco confirmaram o apoio
e a participação dos Ministérios, que se somam ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, a quem também
'Jrade,)emos, e ao Governo do Estado do Acre, para
i,nplantar essa nova modalidade de ensino e pesquisa,
de graduação, pós-graduação e formação tecnológica,
na qual estamos concentrando esforços.
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Sr. Presidente, peço que meu pronunciam~nto

seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer.
O.SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta tarde, gostaria de tecer alguns co
mentários sobre temas que têm roubado a· cena e
ocupado o espaço de todos os debates políticos nos
últimos tempos: a crise política, a política econômica
do Governo e o reajuste do salário mínimo.

É importante localizarmos esses problemas em seu
devido tempo, esclarecendo de uma vez por todas o tipo
de estrutura deixada pelo Governo anterior, a do atual
Governo e os desafios que enfrentaremos no futuro.

Faço isso com toda a tranqüilidade de Deputado
que tem cobrado do Governo de seu partido a abertura
de canais para estudar as possibilidades de remanejar
verbas para melhorar o salário mínimo, de forma que
ele tome o caminho apontado pelo Presidente, ou seja,
ter o valor dobrado até o final do mandato, ao fim dos
4 anos de Governo.

É estranho que algumas pessoas, que hoje se
arvoram em condutores de processos da transforma
ção da base do salário mínimo, foram responsáveis,
ao longo do tempo, por sua destruição. Elas tiveram
oportunidade de fazer muita coisa, comandaram a eco
nomia e os destinos do País durante os 8 anos do últi
mo Governo. Poderiam ter consolidado definitivamente
as bases de política econômica decente.

Não o fizeram. Pelo contrário, buscaram sempre
destruir o papel do Estado na economia. Contribuíram
decisivamente para piorar as condições das contas pú
blicas, do grau de endividamento, da relação do País
com as instituições internacionais de fomento ou de
financiamento. Com isso, foram completamente dete
rioradas as condições de vida do povo brasileiro.

Portanto, acho que temos de levar emconside
ração esse parâmetro. Temos também de levar em
conta o comprometimento da Câmara dos D~putados
em todo o processo. Esta Casa quer aumentar o salá
rio mínimo, mas eu quero ver se ela tem coragem de
cortar a própria carne.

Portanto, aqui fica a provocação, para que pos
samos caminhar nessa direção.

Muito obrigado.
O SR. JORGE GOMES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V. Exa. a palavra por 2 minutos.

O SR. JORGE GOMES (PSB - PE. Pela ordem.
Sêm revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, espero falar pelo tempo que me foi conce
dido pela Presidência. Sou profissional da saúde, por
isso, antes mesmo de ter algum mandato, em meados
da década de 70, já me incorporava na luta pela refor
ma sanitária e pelo Sistema Único de Saúde, que tem
entre seus entraves a questão dos recursos financeiros
e do gerenciamento.

Por isso, quero desta tribuna registrar denúncia
feita pelo Ministério Público do meu Estado de Per
nambuco contra a Direção de hospital de responsa
bilidade do Governo Estadual. Sr. Presidente, não é a
primeira vez que esse centro hospitalar é denunciado,
mas, agora, atendendo aos reclames das entidades
de saúde e de médicos, o Ministério Público chama a
Direção do hospital para audiência pública que será
realizada na próxima terça-feira, para que explique ir
regularidades, entre elas a paralisação de elevadores
e a inadequação da UTI, que foi improvisada na sala
de emergência, entre outras. Nesse mesmo hospital,
em dezembro do ano passado, na ala de emergência
da Psiquiatria, uma criança foi assassinada.

Se, por um lado, temos de lamentar esse fato, por
outro, cresceu em nós a esperança de que o Ministério
Público venha a intervir e solucionar os problemas en
contrados. São muitas as denuncias feitas pelo órgão.
Como entidade responsável pela proteção da socieda
de, o Ministério Público deve acatar as denúncias e to
mar as providências cabíveis. Élamentável, mas, vistas
desse modo, as denúncias tornam-se positivas.

Espero que o Governo de Pernambuco, que tem
feito muita propaganda sobre as obras que realiza,
não deixede tomar as providências necessárias para
manter a saúde da população e acabar com a violên
cia em nosso Estado.

Muito obrigado, Sr.Presidente.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Con

cedo a palavra ao Deputado Carlos Alberto Leréia, do
PSDB de Goiás, por 2 minutos.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há alguns dias, tenho ouvido
os Deputados petistas desfilando pela tribuna desta
Casa - hoje repetem a atitude -, falando sempre em
herança maldita. Ora, senhores, não há herança mal
dita. A herança é boa, os herdeiros é que são malditos
e incompetentes!

Enquanto S.Exas. vêm justificar o pequeno re
ajuste do salário mínimo, o BRADESCO e o Banco
Itaú concorrem para saber quem faturou mais duran-
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te este Governo. Nos primeiros 5 meses do ano, um
deles faturou 600 milhões de reais, e o outro, quase
800 milhões de reais.

O Governo Lula vai à África e anuncia dinheiro, vai
à Bolívia e perdoa a dívida, vai à Venezuela e anuncia
dinheiro para Hugo Chávez, gasta na compra de avião
novo, mas alega não ter dinheiro para aumentar o sa
lário mínimo dos trabalhadores brasileiros. Não foi isso
que o PT pregou nas praças públicas e nos programas
eleitorais transmitidos por rádio e televisão!

Lula não tem coragem de dar uma entrevista
coletiva à imprensa, mas, enquanto tomava uma cer
vejinha, foi entrevistado num churrasco pelo apresen
tador Ratinho, cujo programa é denunciado até pelo
Ministério Público. Esse é o nosso Presidente! Muitos
do PT, que são honestos, já estão envergonhados de
defender o Governo na Casa.

Eleição se disputa. Às vezes se ganha, às vezes
se perde. Quando perdemos para alguém mais com
petente, é o povo quem ganha. Contudo, esse não é
o caso. Os que ganharam são incompetentes para
governar o Brasil. Isso é o que demonstra o tempo de
um ano e alguns meses deste Governo sem rumo que
governa nossa Pátria. Chega-se ao ponto de o Ministro
dos Transportes dizer que não suporta mais trabalhar
com o Presidente. O Ministro, que veio da Amazônia,
renunciou ao ma.ndato de Prefeito da Capital, Manaus,
porque S.Exa. autoriza 540 milhões em obras e tem
apenas 30 milhões em caixa.

Este é o Governo que aí está, que fecha uma ati
vidade comercial como o bingo, mas ontem levou um
"não" do Senado da República, enquanto esta Casa
ficou de cócoras para apoiá-lo.

Esperamos que, agora, na questão do salário míni
mo, a CâmaraFederal possa reagir e aprovar um índice
pelo menos razoável, tomando um pouco dos banquei
ros, do Itaú, do BRADESCO e dos estrangeiros.

Pega-se para Presidente do Banco Central alguém
que se elegeu pelo PSDB com 180 mil votos em Goiás,
gastando bilhões de dólares, e renunciou ao manda
to para ser Presidente da instituição, para atender a
mecanismo financeiro nacional e internacional. Esse
é o preço que pagam Lula e seus companheiros pela
ascensão de Meirelles ao Banco Central do Brasil.
Muitos não concordam, mas silenciam na Câmara e
no Senado da República.

Sr. Presidente, agradeço a liberalidade a V.Exa.
e quero reafirmar: muitos do PT que aqui estão não
concordam com tudo isso, ficam envergonhados. Ou
tros, porém, já estão entrando no pragmatismo da po
lítica fisiológica deste País, que dominou muitos anos
a administração pública. Na verdade, todos espera
vam que o PT fosse a mudança. E o que acontece?

Ficam aqui envergonhados, mas silenciados. Aqueles
que tiveram coragem de contestar o Governo foram
expulsos do partido.

Espero eu que, na questão do salário mínimo,
a forte bancada petista na Câmara dos Deputados
possa reagir ao Governo, que engana a população
trabalhadora do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ZICO BRONZEADO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Geraldo Thadeu, Sras. e Srs. Deputados, na condi
ção de membro do Partido dos Trabalhadores e fiel a
este Governo, não posso concordar com meu colega
Carlos Alberto Leréia. Na verdade, o Governo tem-se
esforçado bastante para garantir salário justo e digno
ao trabalhador brasileiro.

Ao se referir à herança maldita, o Governo não
quer dizer que o chapéu está sendo colocado somente
na cabeça do ex-Presidente Fernando Henrique. Trata
se de 1 trilhão de dólares contraídos pelos ex-Presi
dentes junto ao Fundo Monetário Internacional.

O Presidente Lula está no caminho certo. A avalia
ção do primeiro ano de Governo do ex-Presidente Fer
nando Henrique foi completamente diferente da avaliação
do primeiro ano do Governo Lula. Basta verificar o que já
ocorreu, como a queda de juros, a estabilização da moe
da, o prestígio de Lula frente à comunidade internacional,
segundo a análise das personalidades mais importantes
do mundo. Portanto, podemos dizer que o Presidente tem
bom conceito. E, de acordo com a opinião pública, S.Exa.
continua tendo a confiança do povo brasileiro.

A Oposição tem todo direito de estrebuchar nesta
Casa, de dizer que nosso Governo não tem projeto. É
muito bom estar do outro lado. O PT pode ter cometi
do algumas falhas no passado, quando Oposição, mas
talvez fosse até mais coerente e tratasse o adversário
de forma mais ética.

Temos consciência de que é difícil governar, mas
não é impossível melhorar o País. A prova, Sr. Presidente,
é que houve significativo aumento do salário mínimo, e
creio que um dos mais importantes dos últimos 12 anos.
Claro que não é o suficiente. Sei que não iremos votar
nesta Casa o salário mínimo que defendemos, mas o
possível de se pagar ao trabalhador brasileiro.

Ao finalizar meu pronunciamento, ressalto que
este Governo tem rumo, sim. Os que não têm rumo
vão para a Oposição ou criam novos partidos.

Essa é a nossa avaliação, Sr. Presidente. Peço,
neste momento, coerência, porque o País está pas-
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sando por dificuldades. Está aí a prova, demonstrá';
da ontem ao povo brasileiro pelo Senado Federal, ao
aprovar o ilícito, que éa liberação do funcionamento
âe bingos.

Quero propor àqueles que votaram contra a me
dida provisória relativa aos bingos que apresentem
propostas para liberar os cassinos e tudo o que não é
legal em nosso País. Talvez consigam aprovação.
. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, confesso que iria abordar outro assun
to, mas, em função do pronunciamento do Deputado
Carlos Alberto Leréia, do PSDB de Goiás, em que fez
graves acusações e lamentos, decidi falar sobre o que
foi mencionado por S.Exa.

Acho estranho fazer qualquer referência à situa
ção porque passam 0$ bancos, pois está sendo anun
ciado hoje que o ex-Ministro Pedro Malan, do Governo
de S.Exa., assume a presidência do UNIBANCO. Talvez
seja a compensação de 8 anos a serviço do Sistema
Financeiro Nacional.

Não cabe a um Governo que vendeu 70% do
nosso patrimônio, endividou nosso País 10 vezes além
da dívida que assumiu e indica para Presidente do
UNIBANCO o ex-Ministro da Fazenda fazer qualquer
tipo de observação ou comentário sobre a relação do
nosso Governo com o sistema financeiro.

Deixo, portanto, Sr. Presidente, 28 segundos que
sobraram do meu tempo para os próximos oradores,
mas não poderia deixar de fazer esta observação so
bre o infeliz comentário do Deputado Carlos Alberto
Leréia, do PSDBde Goiás.

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem
r~visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
êaros telespectadores, quero mandar uma mensagem
para São Bernardo, na região do ABC paulista. Estava
programado um pronunciamento meu no espaço do
Grande Expediente, mas, como houve sessão extra
ordinária, ele foi adiado para uma quinta-feira do mês
que vem.

Nele eu ia anunciar e explicar o Projeto nº 3.496,
que apresentei hoje, isentando de impostos federais,
por 1 ano, as pequenas e microempresas, diminuindo-

•

os gradativamente no segundo e terceiro anos, para
lhes dar condições de sobrevivência.

Oportunamente falaremos do assunto. Para ge
rar emprego e diminuir a informalidade, é necessário
valorizar as pequenas e microempresas.

Informo ao povo da região do ABC e de São Paulo
que sábado, às 19h30min, no meu escritório - todos,
em São Bernardo, sabem onde ele fica: à Rua Álvaro
Guimarães nº 218, Bairro Planalto -, haverá show com
Moacyr Franco, graciosamente oferecido pelo cantor.
Na oportunidade, vamos lançar a .Cartilha do Idoso,
simples e de fácil entendimento, que elaboramos com
base no Estatuto do Idoso aprovado por esta Casa. A
entrada é franca. Pedimos apenas que as pessoas le
vem agasalho para doação, porque estamos apoiando
a campanha dos colegas da Scania.

Por fim, quero dar uma notícia maravilhosa, que
vem do Presidente Lula. Os Deputados Ivan Valente,
Rubinelli, Professor Luizinho eeu somos autores do
Projeto de Lei nº 2.737, que cria a universidade pública
na região do ASC, em tramitação nesta Casa. Esta
mos com um abaixo-assinado nas ruas, nas igrejas,
nas feiras. Acabo de ser informado pelo Padre Roque,
Secretário do Ministro da Educação, de que houve au
diência com o Presidente Lula e foi aprovada a criação
da universidade pública federal da região do ABC.

É uma vitória do povo da região e da população
brasileira, porque é fundamental a constituição de mais
uma universidade no País.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
toda a bancada de Roraima se sente indignada com
a situação a que chegou a demarcação de áreas indí
genas em nosso Estado. É um absurdo!

O Deputado Lindberg Farias e o Senador Delcidio
Amaral, ambos do Partido dos Trabalhadores, fizeram
um minudente levantamento da situação do nosso Es
tado, das demarcações de áreas e constataram 1 mi
lhão e 600 mil hectares. Vamos comprar, como disse o
nobre Deputado Fontes, óleo de peroba para os inte
grantes do Palácio do Planalto, porque é um absurdo
o cinismo palaciano. Não vêem que, quanto maiores
as áreas, mais se ampliam os conflitos.

Está aí a prova da Reserva Roosevelt, em Ron
dônia. Isso serve de alerta para a sociedade brasi
leira, porque os interesses internacionais estão ali
mergulhados.
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Vejam, meus colegas Deputados e o Brasil inteiro,
a que situação chegou o Estado neste mapa! (Mostra
mapa). Rondônia está virando simplesmente uma col
cha de retalhos. São territórios indígenas em quase 14
milhões de hectares de áreas contínuas. São reservas
de florestas nacionais, áreas alagadas, destinadas ao
INCRA. E o Estado? Onde fica? E a soberania?

Foi lamentável a tragédia ocorrida em Rondônia,
mostrando que a situação é visivelmente gru.e, quan
do as áreas são extensas.

Sr. Presidente, tenho absoluta certeza, mesmo
não sendo do Partido dos Trabalhadores, de que o
sentimento do Presidente Lula não é o mesmo de seus
assessores, de antropólogos, sociólogos,organizações
não-governamentais.

Estou convicto de que o Presidente, que sempre
foi um democrata, quer que essas questões sejam re
solvidas de forma pacífica e definitiva.

Portanto, deixo registrado nosso repúdio à demar
cação contínua dessa área. Debitaremos ao Governo
Federal tudo o que ocorrer ali.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Comuni

co aos Srs. Parlamentares que tiverem pronunciamentos
para dar como lidos que os entreguem à Mesa.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem
V. Exa. a palavra.

OSR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não poderia
deixar de fazer uso da palavra depois de ouvir o Depu
tado Fernando Ferro, do PT, afirmar que o PSDB não
tem moral para criticar o Governo Lula. Discordo de
S.Exa. O PSDB tem condição, sim, de fazê-lo, porque
conseguiu estabilizar a economia deste País e obter
avanços na área social. Como S. Exa. mesmo disse,
criou os Programas Bolsa Escola Federal, Bolsa Ali
mentação, Vale-Gás e de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI).

Lamentavelmente, o Governo Lula apenas reuniu
esses programas sociais e lhes deu outro nome. Não
houve nada de novo. Em relação ao Fome Zero, na
verdade não se sabe até hoje do que se trata.

Resta-nos apenas externar nossa solidariedade
ao povo brasileiro, diante do estelionato praticado peio
Presidente Lula. O povo se sente enganado. S.Exa.
disse que faria mudanças, que tiraria o Brasil do pur
gatório e o levaria ao paraíso celestial, e a\'~.bou nos
colocando no inferno de sofrimento e desemprego.

O País está parado. Não há emprego. Em vez
de geração de 10 milhões de empregos, há mais de 1
milhão de novos desempregados no Brasil. Chega, Sr.

PresidE·nte! Basta de falácia! Basta de nhenhenhém!
Oueremos que o Governo faça alguma coisa, porque
(' povo não agüenta mais.

EI"a o que tinha a dizer.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre

f 1dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

'. Exa. a palavra.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR.

r 'ela or·:Jem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente,
'.'<lamo a atenção dos nobres pares para o que temos
vivido Gom a demarcação e homologação de terras
rdígeflas.

No último final de semana, estive na fronteira
Lrasil-Venezuela, numa comunidade chamada Caju,
'ngião próxima à área dos índios ingaricós. Tive o
.) azer de conversar com aquelas comunidades, que
';le entregaram vários documentos, nos quais havia
solicitaqão de ajuda em relação a questões de terras
Ll outro ') benefícios.

O tuxaua da Comunidade do Caju nos informou
que os "ngaricós cultivam arroz. No ano passado colhe
ram 35) sacas, mas não têm como exportar o produ
fJ, em face da precariedade das estradas e de tantos
outros problemas que os afligem.

O Governo Federal tem intenção de fazer a de
marcação em área contínua com pessoas que desco
flhecem a realidade daquele Estado, principalmente
I"'') povo que ali vive.

Os ingaricós que vivem na fronteira Brasil-Ve
nezuela nos chamaram a atenção para o fato de que
precisam andar 3 dias para chegar até a Comunidade
do Caju, a fim de receber seus salários, na sede do
Município. São pessoas em idade avançada, que re
cebem benefício do Governo.

Chamou-nos a atenção o fato de que os índios
venezu31anos estão se documentando como brasileiros
para também terem direito ao benefício, porque não
o têm ra Venezuela. Isso mostra a vulnerabilidade de
nossas divisas, de nossas fronteiras.

S3 não ficarmos atentos a essa situação e o
Governo Federal não observar essas realidades, va
mos ertregar as fronteiras brasileiras para as ONGs
i.lternadonais.

Tümos notícia de que índios na região de Urindu
que estão colocando barreiras para não dar mais pas
sagem 3.. brasileiros e a índios que comungam com eles.
No entanto, os estrangeiros que estiverem de acordo
com as propostas deles têm o direito de passar. É sinal
de que, se homologarem a reserva em área contínua,
terem03 guerra entre os índios e, principalmente, dei
l'.'3.remQs nossas fronteiras vulneráveis.
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Peço ao Presidente da República que analise
o assunto conscientemente para tomar a decisão. de
homologar aquela reserva. Caso contrário, cairemos
no descrédito. Devemos mostrar a soberania nacional.
O Brasil jamais deve se curvar diante das opiniões in
ternacionais.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO fONTES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO fONTES (Sem Partido - SE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, vou fazer alguns registros.

Em relação ao salário mínimo, saliento que, ao
voltar para a minha terra, hoje, levarei este álbum de
fotografias com o bloco dos desmascarados, constituí
do por pessoas como Ricardo Berzoini, Aloizio Merca
dante, Antonio Palocci, José Dirceu e Marcelo Déda,
Prefeito de Aracaju. Dessa forma, mostrarei ao povo
de Sergipe como pensavam e votavam Marcelo Déda
e o bloco dos desmascarados há 3 anos, quando Fer
nando Henrique Cardoso enviou a esta Casa proposta
de aumento do salário mínimo.

Em relação aos jogos de bingo, não venham a
bancada do PT e a base aliada do Governo dizer que foi
o Senado Federal que modificou o projeto. No começo
desta Legislatura, quando José Dirceu veio entregar ao
Congresso Nacional a mensagem presidencial, todo
o Brasil tomou conhecimento da intenção do Governo
de regularizar os jogos de bingo.

Quanto à· medida provisória sobre a utilização
do Fundo de Garantia por vítimas de enchentes, la
mento, Frei Enoque, do sertão do meu Estado. Como
pode aquele povo pobre, que enfrenta as secas e as
enchentes, ter dinheiro para o Fundo de Garantia?
Não tem nem fundo, quanto mais Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.

A cobrança dos inativos é mais uma falácia do
Governo e de seus representantes do bloco dos des
mascarados. O próprio Procurador-Geral da República,
Cláudio Fonteles, emitiu parecer afirmando o que já di
zíamosdesde a época em que a matéria era apreciada
na Comissão de Constituição e Justiça: é inconstitucional
a cobrança dos inativos. José Eduardo Cardozo, grande
jurista deste País, aconselha a bancada do Partido dos
Trabalhadores e o Governo a reverem, de uma vez por
todas, a questão. Do contrário, vão ser também des
mascarados no Supremo Tribunal Federal.

O povo brasileiro tem de descartar definitiva
mente este Governo. Ele é o Governo do estelionato
eleitoral

Muito obrigado.

-nrnr-

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado GeraldoThadeu, mineiro de Poços de Caldas, é
um prazer vê-lo na Presidência.

Quanto à decisão que o Senado tomou ontem, de
acordo com o que informam os jornais de hoje, parece
que houve uma vitória, que a derrota foi do Governo.
Observando melhor, vemos que não houve vitória do
Senado e sim derrota, em relação ao funcionamento
de casas de bingo e máquinas caça-níqueis.

Crianças da minha terra apostam nessas má
quinas, que ficam em cada esquina. O seu uso voltou
a ser liberado.

Será que houve, efetivamente, vitória no Senado
Federal? O que ocorreu? Aquela Casa, para impor uma
derrota política ao Governo, virou as costas para boa
parte da população brasileira, que deseja ver a situa
ção dos bingos e das máquinas caça-níqueis comple
tamente resolvida. Não sei o que se ganhou.

Hámuito pouco tempo, sob pressão da base do
PSDB e principalmente do PFL, cobrava-se a instala
ção de CPI para apurar o caso Waldomiro, e o Senado
não a constituiu; no entanto, aprovou o funcionamento
de casas de bingo.Waldomiro está ganhando por 2 a O
no Senado. Não sei o que ocorreu naquela Casa, mas
sei que não foi grande coisa.

Parece que a pressão, o lobby que se faz no
Senado tem muito mais efeito do que na Câmara dos
Deputados. Não considero que tenha havido exatamen
te uma vitória. Muito pelo contrário, houve uma derrota,
muito mais do que uma vitória de Pirro.

Mas não perdemos por esperar. Haverá, com cer
teza, o julgamento da população. Queremos a regula
mentação do jogo, porque não podemos permitir que
nossas crianças operem máquinas caça-níquel.

Muito obrigado.
O SR. HAMILTON CASARA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. HAMILTON CASARA (P8B - RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
abordar 3 importantes temas.

Em primeiro lugar, cumprimento todas as mães
brasileiras, em particular as do Estado de Rondônia, pelo
seu dia, que será comemorado no domingo. Parabenizo
a mãe que é mulher, que forma famílias, que estrutura
nações. Essas mães são mulheres maravilhosas.
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Em segundo lugar, conclamo todos os Parlamen
tares da Casa para fazermos um esforço junto ao Poder
Executivo no sentido de conceder maior aumento do
salário mínimo ao trabalhador brasileiro. Esse salário
circula na microeconomia, promove a circulação da
moeda nos pequenos Municípios, nas grandes cidades,
interage com o comércio e contribui para a geração de
mais postos de serviço.

Por fim, enfatizo a necessidade de se dar cele
ridade à reforma universitária, a fim de que se possa,
principalmente, amparar as camadas mais carentes da
população brasileira e também socorrer as instituições
públicas de ensino superior.

Muito obrigado.
O SR. LOSSENETO ~ Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. LOSSE NETO (PSDB - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, algumas verdades precisam ser ditas e
esclarecidas.

O Partido dos Trabalhadores pensa ser o dono da
verdade. Dizem que a Oposição está sendo incoerente
em alguns pronunciamentos. Incoerente é oPT. Vou ci
tar alguns exemplos que demonstram essa afirmação.
Onde está a correção do Imposto de Renda? Quando
era Oposição, o partido a propunha; agora, não. Como
Oposição, o PTbrigava por um salário mínimo maior;
agora, não. Também não foi concedido o reajuste do
funcionalismo federal. Refiro-me, ainda, a questões
relativas à ética, à moralidade e às CPls. Onde está a
CPI do Waldomiro? Não deixaram o Senado sequer
propor a sua implantação.

Gostaríamos de abordar muitas outras questões.
Ouvimos falar bastante sobre quem ganhou ou perdeu.
Na verdade, Senadores do Partido dos Trabalhado
res e da base governista, como vários do PMDB, não
compareceram à sessão ou Votaramcontra o projeto
do Governo. É PT versus PT. Ontem, ouvi dizerem no
plenário que, após a saída do Waldomiro, o Governo
se desorganizou.

Muito obrigado.
O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ALMIR SÁ (Bloco/PL - RR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
de Roraima se reuniu hoje, por 4 horas, com o Secre
tário-Gerai e o Subsecretário-Geral da Presidência
da República.

Lamentavelmente, ao final da reunião, o Secretá
rio-Gerai da Presidência da República deixou claro, no
entendimento dos Parlamentares, que a demarcação da
área indígena Raposa Serra do Sol será contínua e que
o Governo usará a força da Polícia Federal e do Exército,
se necessário, para impor a ordem no Estado.

Deixo registrado o meu repúdio à postura dessa
importante personalidade do Governo, que ameaçou
a bancada de Roraima. Sim, tomei como ameaça a
atitude do Secretário.

Daremos resposta ao Governo. A bancada do
Estado já está discutindo a possibilidade de, no Se
nado Federal e na Câmara dos Deputados, começar
a votar contra o Governo. Se não merece a atenção
do Governo, um ente da Federação tem o direito de
se rebelar contra ele.

Nossa bancada vota sempre com o Governo. Po
rém, queremos deixar claro que, se não há Governo,
vamos recorrer ao Judiciário.

Aproveito esta oportunidade para registrar a im
portância do Judiciário e do Exército brasileiro.

Tomamos conhecimento de que, amanhã, visi
tarão o Município de Uiramutã, região da área a ser
demarcada, o Ministro Fernando Gonçalves, do Supe
riorTribunal de Justiça, o Consultor-Geral da União, Dr.
Manoel Lauro Wolkmerde Castilho, a Procuradora-Re
gional da União da 1ª Região, a Procuradora-Geral da
Justiça Militar, o Corregedor-Geral do Ministério Públi
co Militar e 6 desembargadores do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.

Ainda temos esperança. Se o Judiciário vai em
peso conhecer o problema, poderá impedir uma estu
pidez do Governo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - A Mesa

comunica que a sessão extraordinária foi iniciada às
13h. Portanto, deveria terminar às 17h. O prazo é im
prorrogável. Por isso, daremos apenas 1 minuto aos
Srs. Parlamentares inscritos.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ SENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
remos fazer um apelo ao Governo, de cuja base de
apoio fazemos parte.

Mais uma vez, o Estado do Pará foi prejudicado
no repasse do Fundo de Participação dos Estados: 10
milhões de reais a menos foram destinados ao Pará no
último mês de abril. E 10 milhões de reais fazem mui
ta falta para um Estado do Norte do Brasil. É dinheiro
que o Governador Simão Jatene poderia utilizar para
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melhorar a saúde e a educação paraenses. Sem esses
atendimenío será prejudicado.

Parlarnentare:3c da bancada do Pará, 13
Deputados e os 3 Senadores compõem a base de sus
tentação do Governo. Não podemos concordar em que
nosso Estado seja prejudicado no repasse de recursos
do Fundo de Participação Estados.

Apelo, portanto, pala () Presidente Lula, para o
Ministro Antonio Palocci e para quem mais de direito:
não deixem o Estadodo Pará ser prejudicado no pró
?<imo mês.

Muito obrigado, Presidente.
O 5R. NilSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço

a palaVra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nunca na história deste País um Governo
ou, melhor, uma pessoa foi tão atacada quanto tem
sido o Presidente Lula

Fiz um levantamento dos pronunciamentos pro
feridos nesta Casa e posso dizer a V.Exas. que, de
cada 10, quase 7 partem da Oposição e fazem acu
sações ao Presidente Lula. Há mais de 30 dias estão
tentando desqualificar e desmoralizar este Governo,
numa tentativa de criar um clima de instabilidade e
ingovernabilidade.

Compreendo, Sr. Presidente, a postura que os
partidos de oposição estão assumindo. Eles não ad
mitem ter perdido o poder. Afinal, fazem parte de uma
elite que domina este País há mais de SOO anos e
ainda não conseguiram engolir que um operário, um
meia!l.lrgi!CO, um nordestino esteja à frente do comando
desta Naçâo, de 17Q milhões de habitantes.

Mas, por mais que a Oposição tente, não con
seguirá prejudicar o Governo. O povo brasileiro sabe
que o· Presidente Lula está fazendo o que pode por
este País. Se ainda não fez mais, é porque as con
dições que encontrou, a chamada herança maldita,
pão o permitem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR.. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela or

qem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
é, Srs. Deputados, faço 3 registros rápidos, porém muito
importantes para o povo do meu Estado.

Primeiro. Tivemos ontem uma audiência com
o Ministro dos Transportes, ocasião em que S. Exa.
nos comunicou o empenho dos recursos alocados

nó Orçamento da União para obras de restauração
econservaçâo da BR-40S, da BR-304 - aí incluído o
viaduto Trampolim da Vitória, o chamado Viaduto de
Parnamirim - e da BR-226, que vai até a cidade de
Florânia, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ce
ará. E já estão assegurados 6 milhões de reais para a
retomada da construção de uma importante ponte na
BR-226. Comunicou-me também o Ministro que, no
mês de maio, irá a Natal visitar essas obras.

Segundo. Na manhã de hoje estivemos em impor
tante audiência com o Ministro Tarso Genro, a pedido do
Reitor da Universidade Federal do meu Estado. Fomos
prontamente recebidos pelo Ministro, é o Reitor fez um
relato das dificuldades porque passa nossa universi
dade, a exemplo das demais universidades públicas
brasileiras. Obtivemos do Ministro o compromisso de
que, em 10 dias, será dada resposta às questões ime
diatas e também às questões que podem ser resolvidas
em médio prazo. Comprometeu-se ainda o Ministro a
interceder junto ao Ministério do Planejamento no sen
tido da liberação de uma emenda de quase 8 milhões
de reais da bancada federal do Rio Grande do Norte
destinada à nossa universidade.

Terceiro. Com muito alegria, quero informar que,
na próxima segunda-feira, a Ministra Dilma Rousseff
estará no nosso Estado para o lançamento do Progra
ma Luz para Todos.

São os registros que faço, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Renildo Calheiros, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoS.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB. Como
Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho à tribuna "falar da medida pro
visória que fixa em 260 reais o novo salário mínimo.

Acredito necessário fazermos profunda reflexão
sobre os rumos do nosso País e de sua economia e
também sobre o papel do Congresso Nacional. Há
anos o Congresso Nacional vive verdadeiro dilema
no momento do reajuste do salário mínimo. Estados e
Municípios, principalmente os Municípios mais pobres,
exercem enorme pressão sobre o Governo Federal
para que o salário mínimo não suba.

Precisamos tirar essa responsabilidade dos om
bros do Presidente da República. É necessário que o
Congresso Nacional ajude nessa questão, elaboran
do uma política de reajuste permanente para o salário
mínimo. Todos concordamos em que o salário mínimo
no Brasil é muito baixo e precisa ser rapidamente recu
perado, tendo em vista as grande desigualdades que
nosso Pafs apresenta. Sabemos que foram exatamen
te os baixos salários que, no ano passado, puxaram
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o PIB para baixo e que, atualmente, os salários têm
participação muito pequena na eC0~lomiabrasileira. O
Congresso Nacional precisa fixar uma política perma
nente que permita ao salário mínimo ganho real.

O PCdoB, Sras. e Srs. Deputados, está aprt3
sentando emenda nesse sentido. Nossa proposição
procura fazer com que o salário mínimo seja corrigido
com base no PIB nominal, que é exatamente o cresci
mento do PIB, mais a inflação do período, acrescendo
ainda a produtividade do trabalho.

Só para que se tenha uma idéia, na década pas
sada, que não foi uma década de cresciment· a produ
tividade do trabalho no Brasil cresceu 24%, enquanto
a participação dos salários caiu de 37% para 27%.
Na minha maneira de ver, esse é um mecanismo efi
ciente e real, que leva em consideração a economia,
mas que revela compromisso com a recuperação do
salário mínimo nacional.

O aumento do salário mínimo não altera os com
promissos com a dívida pública e não gera demanda
de importação. O aumento do salário mínimo significa
mais poder de compra da cesta básica; significa, por
tanto, o atendimento de necessidades primárias da
nossa população. E isso fortalece o mercado interno
e, em conseqüência, ajuda no processo de retomada
do desenvolvimento, porque não nos interessa apenas
crescimento. Segundo o economista Celso Furtado, ape
nas crescimento econômico é insuficiente; é necessário
também desenvolvimento, porque só assim é possível
melhorar a qualidade de vida das pessoas, só assim é
possivel atender às necessidade do povo brasileiro.

Sr. Presidente, o PCdoB vai procurar os demais
partidos da base aliada, as Lideranças desta Casa, o
Ministro e o próprio Presidente da República com o
objetivo de alcançarmos política eficiente e compro
missos reais em relação ao salário mínimo. E não nos
impressiona a cantilena do PSDB e do PFL sobre o
aumento do salário mínimo.

Trata-se de jogo de cena, de teatro político, por
que se o PFL e o PSDB tivessem compromisso com o
aumento do salário mínimo já o teriam feito nos últimos
8 anos. O que ocorreu, porém, foi o contrário, achata
ram-no. O PFL governa o Brasil há muitos anos, mas
me refiro apenas aos últimos 8 anos, período em que
fomos governados pelo PFL e pelo PSDB, partidos
que, de fato, não têm compromisso com o aumento do
salário dos trabalhadores.

Não é, portanto, ao sentimento desses partidos
que me somo, mas ao daqueles que realmente de
sejam a recuperação do salário mínimo e a melhoria
dos salários em nosso País. E é nesse sen+;':!o que o
Congresso precisa se esforçar.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, anuncio o enor
I.Je deEconforto de nossa bancada ao votar a medida
;"ovisória que fixa0 reajuste em 260 reais. Por isso,
desde :á, deixo claro que vamos procurar caminhos
para modificar essa medida provisória e promover
efetivamente a recuperação do salário mínimo em
','ISSO País.

E'a o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

·'.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.

: 3m revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Bahia depara com uma série de denún
,;as sobre má gestão de recursos públicos nas Prefei-
l ras do Estado. Não são um ou dois casos isolados.

r::e forma sistemática, os baianos são informados pela
rnídia sobre dezenas de gestores que não cumprem o
: lmprcmisso mínimo do administrador público: a ho
I:estidade no gerenciamento dos bens comuns.

Maragojipe, Simões Filho, Maiquinique, Ibirapi
tRnga €, Mata de São João são alguns exemplos des
f a epidemia de casos de corrupção e malversação da
coisa pÚblica. A quebra de confiança, o desrespeito
desse I:>refeito ou Prefeita a seu eleitor e, mais am
r<amente, ao cidadão desses Municípios é tão grave
(,uantoa destruição do patrimônio público, seja físico
ou financeiro. São atos gravíssimos, que apenas con
tribuem para consolidar no senso comum a idéia de
(Iue a classe política brasileira não é honesta. Repre
sentam um desserviço à democracia e a todos que
;}) em~lenham em manter transparente e confiável o
exercício da administração pública, como os Prefeitos
de Juazeiro, Alagoinhas e Vitória da Conquista, para
citar o outro lado da moeda do Estado da Bahia.

Simões Filho é uma cidade industrial, com uma das
rnaiore~; arrecadações do Estado da Bahia. A arrecada
ção mensal é de cerca de R$6 milhões de reais, para
uma pcpulação de 94 mil habitantes, que não vê essa
expressiva receita transformada em benefícios. O Tribu
nal de Contas dos Municípios do Estado teve acesso à
documentação que acusa a participação do atual Pre
feito, Eduardo Alencar, do PFL, em crimes de peculato,
prevaricação e diversos delitos contra a Administração
P:Jblicamunicipal. A construção de um ginásio de espor
hs, por exemplo, custou R$750 mil reais, com metade
CIO dinh3iro financiado pela Caixa Econômica Federal. O
Prefeito apresentou a obra como praticamente concluída,
embora nem 40% estejam prontos.

Aqora o mais grave, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados: as contas do Município de Simões Filho
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foram aprovadas. Com ressalvas, é verdade, mas fo
ram aprovadas.

Outro caso estarrecedor é o do Prefeito de Ibira
pitanga, também na Bahia. Ruiverson Lemos Barcelos,
do PL, teve seu patrimônio aumentado em 50 vezes du
rante os 7 anos em que administrou o Município, eleito
e reeleito, e ainda em plena gestão. As contas da Pre
feitura de Ibirapitanga agora estão sendo investigadas
pelo Ministério Público Estadual, conforme matéria do
jornal A Tarde. Infelizmente, alguns organismos criados
para aferir a eficiência e honestidade das Prefeituras
não estão funcionando como deveriam. Há indícios de
que os Tribunais deContas dos Municípios, em vários
Estados do Brasil, estão sendo mal geridos.

A Bahia, deploravelmente, não é o único Esta
do com esse problema. A matéria de capa da revista
Veja, edição de 28 de abril de 2004, intitulada Uma
praga nacional, demonstra com dados recentes que
esse é um mal que assola o Brasil. E as administra
ções desastrosas são ainda mais preocupantes devido
ao fato de que nos últimos ganos o volume de recur
sos federais e estaduais, repassados aos municípios,
subiu quase 70%. Estima a Veja que 20 bilhões de
reais desapareçam todos os anos por conta de cor
rupção e que houve um aumento de 400% na média
de desvios de recursos federais pelas Prefeituras nos
últimos 5 anos. Como oferecer obstáculos para essa
onda destrutiva, se os instrumentos legais não atuam
como deveriam?

A amplitude e recorrência de fatos criminosos,
fraudulentos e suspeitos em tantos Municípios me le
varam a requerer a instalação de uma CPI que deverá
investigar e apurar situações irregulares dos Tribunais
e Conselhos de Contas em todo o País. Os últimos
acontecimentos mostram a urgência da aprovação
desse requerimento, que conta com mais de 200 as
sinaturas de Deputados e Deputadas. Com certeza,
esta Casa pode e deve contribuir para dificultar esse
tipo de crime, mas, para isso, precisamos instalar a
CPI dos Tribunais e Conselhos de Contas o mais bre
vemente possível.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o repre
sentante do Programa das Nações Unidas para o De
senvolvimento no Brasil, Dr. Carlos Lopes, com toda
a razão, disse recentemente à imprensa que o Brasil
é o País mais desigual do mundo. E uma das explica
ções para tal afirmação está nessa matéria de capa
da revista Veja, do último dia 28

Portanto, Sr. Presidente, renovo à Casa a impor
tância desse meu requerimento, que, repito, tem o apoio
de mais de 200 colegas Deputados. Se queremos re
formar o Brasil, é preciso iniciar uma investigação por
baixo, nos Municípios e nos Tribunais e Conselhos de

.'

Contas, que sustentam esse processo de corrupção
em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Thadeu) - Tem

VExa. a palavra.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero registrar a aprovação hoje do
projeto de conversão da Medida Provisória nº 173, que
trata do transporte escolar.

Ao aprovarmos essa medida. na Câmara dos
Deputados, indicamos uma visão de educação mais
ampla, que trabalha no sentido de que todas as con
dições sejam garantidas, a partir da responsabilidade
do Estado brasileiro de fazer com que o aluno ou a
aluna possam estar na escola.

No Brasil, mais de 7 milhões de crianças, ado
lescentes e jovens estudantes caminham quilômetros
para chegar às suas escolas todos os dias.

O objetivo da medida provisória recém-aprovada
e hoje viabilizada pela atuação do Governo Federal e
do MEC em socorro às Prefeituras Municipais é o de
possibilitar verdadeiramente aos jovens do meio rural a
chegada à escola, não apenas sob a responsabilidade
dos Municípios e dos Estados, o que era cumprido de
forma heróica, mas precária. Hoje, soma-se o Governo
Federal no repasse dos recursos. E, certamente isso
trará indicadores positivos para o enfrentamento da
evasão escolar e para a própria formação das crianças
e jovens brasileiros.

Portanto, dirijo parabéns a todos nós, ao Minis
tério da Educação e ao Governo lula, pela aprovação
dessa importante medida em homenagem à juventude
e às crianças brasileiras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a constru
ção de uma sociedade soberana, crítica e que assuma
o protagonismo na construção da história mundial de
pende também da forma como o Estado desempenha
seu papel na educação e nas políticas públicas que
adota para oferecer ensino de qualidade a todos os
seus cidadãos, primando pela formação crítica e pleno
desenvolvimento do ser humano.

O Governo Federal tem demonstrado a relevância
da educação emsua administração. E, mais uma vez,
reafirma seus compromissos com o ensino fundamen
tai por meio da implementação de políticas afirmativas
que visem garantiro acesso universal à educação.

Com a instituição de programas como o de Apoio
ao Transporte Escolar, bem como o de Apoio à Educa
ção de Jovens e Adultos, o Governo Federal assume
a sua responsabilidade perante a sociedade brasileira,
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propondo-se a enfrentar 2 graves problemas do siste
ma educacional brasileiro. O primeiro deles é oferecer
condições de acesso aos alunos residentes em áreas
rurais. O outro, ampliar a oferta de vagas no ensino
fundamental a pessoas que não tiveram acesso à edu
cação na idade própria.

Fazer os alunos chegarem à sala de aula diaria
mente configura desafio às autoridades educacionais
do Brasil. Na zona. rural, onde o problema é mais grave,
vivem mais de 11 milhões de crianças e adolescentes
em idade escolar. Segundo dados do INEP, somente
37% desta população contava com veículos públicos
para ir a escola. Isso significa que ainda há expressiva
parcela de estudantes, como disse, cerca de 7 milhões,
que diariamente caminham quilômetros para chegar
à sala de aula - um esforço que prejudica a aprendi
zagem. Atualmente, os Municípios de todo o País têm
tido a maior parte de responsabilidade na oferta de
transporte escolar para alunos da rede pública, o que
gera ônus muitas vezes não suportado pelos Erários
municipais.

A oferta de transporte público e gratuito é um dos
mecanismos para garantir acesso universal à educa
ção e reduzir os índices de evasão escolar, sendo um
direito intransferível da criança e do adolescente e uma
responsabilidade dos entes federados, de acordo com
o art. 208, inciso VII, da Constituição Federal.

Com o Programa de Apoio ao Transporte Escolar,
o Governo Federal amplia sua parcela de responsa
bilidade nessa questão. Atualmente sua participação
restringi-se a firmar convênios para aquisição de veí
culos destinados ao transporte escolar. Agora, passa,
de forma suplementar, a repassar recursos para cus
tear parte dos gastos da prestação desse importante
serviço público.

Garantir o acesso universal à educação funda
mentai é uma das prioridades definidas pelo Plano
Nacional de Educação, ofertando a cada cidadão des
te País, não só o acesso, mas também um ensino de
qualidade para que todos obtenham a formação mínima
para o exercício pleno de sua cidadania. E o repasse
de recursos direto às Administrações Municipais para
ampliar o número de vagas mostra-se o melhor cami
nho para que isso se efetive na prática.

Essa ação governamental demonstra claramente
o compromisso do Governo de adotar políticas públicas
que efetivem os direitos sociais de seu povo.

E a educação é um direito social intransferível.
Ninguém pode ser compelido a abrir mão desse direito
por causa das condições socioeconômicos a que está
submetido. O Estado não pode deixar de cumprir seu
papel primordial, qual seja, o de oferecer condições
de acesso ao estudo e de permanência no sistema

educacional, por conta de condená-lo a um papel de
coadjuvante no cenário mundial, porque o desenvol
vimento de uma nação tem como pressuposto o de
senvolvimento de seus cidadãos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Geraldo Thadeu, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Alberto,
§ 29 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. WASNV DE ROURE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. WASNV DE ROURE (PT - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas fazer um rápido registro relativo à votação, neste
plenário, da medida provisória que trata da revisão da
estrutura do Plano de Cargos e Salários do IBAMA. Na
quela oportunidade, o Governo negociou, por intermédio
de 2 Vice-Líderes, um acordo em relação à situação
dos inativos. Naturalmente, isso já estava acetado em
negociações preliminares. Hoje tivemos uma reunião
na Casa Civil em que tratamos do assunto.

Faço este registro porque se trata do resgate de
uma medida provisória votada há quase 6 meses sem
que o acordo para a sua aprovação tenha sido ainda
completado.

Portanto, é extremamente importante, neste mo
mento em que o Governo negocia várias questões dos
servidores públicos, que ele possa relembrar esse com
promisso de priorizar a situação dos inativos.

Por último, Sr. Presidente, ressalto trabalho re
alizado pelo Sindicato das Empresas de Segurança
Privada e Transportes de Valores do Distrito Federal
- SINDESP. Refiro-me à recente publicação em que as
próprias empresas orientam o cumprimento de seus
compromissos com a legislação de trabalho e com os
trabalhadores.

São medidas dessa natureza que constroem a
cidadania entre trabalhadores.

Muito obrigado.
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso a
tribuna neste momento para parabenizar o Deputado
Renato Casagrande, autor do requerimento de realiza
ção da sessão solene em homenagem à comemoração
dos 50 anos de existência da Universidade Federal do
Espírito Santo - UFES.
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Não pude participar da solenidade, porque, no
mesmo horário, estava presidindo a Comissão Parlã.
mentar de Inquérito que investiga o tráfico de órgãos
humanos no País, mas quero deixar registrado nos
Anais da Casa pronunciamento que faria nessa manhã
parabenizando a UFES, o Estado do Espírito Santo e
todo o corpo docente daquela universidade pelo ex
celente trabalho desenvolvido em favor do Estado do
Espírito Santo.

Quero tambem comunicar que protocolei hoje
projeto de lei que amplia as proibiçÕes contidas na
medida provisória que tratava da regulamentação das
casas de bingo no Brasil.

Como o Governo não pode editar outra medi
da provisória com () mesmo teor, transformei aquele
texto em projeto de lei, ampliando as proibições e a
abrangência da lei aos jogos on-/ine e via Internet, que
constituíam o principal movimento do Sr. Carlinhos
Cachoeira, pivô do escândalo que resultou na edição
da medida provisória dos bingos.

Caso o Governo realmente queira proibir esses
jogos, basta pedir a urgência urgentíssima e colocar
em votação no plenário esse projeto de lei.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE
REOORADoR:

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL - ES. pronun
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs.
Deputados, em nome do Bloco PUPSL, saudamos a
Universidade do Espírito Santo (UFES), reconhecendo
importância de sua missão de construir o saber, ensi
nar a pensar, formar mentes capazes de dar aplicação
prática e útil ao conhecimento.

Fundada em 5 de maio de 1954, desde então
instituição tem evolu ído e somado enorme contribuição
para progresso intelectual, científico e material do Es
tado do Espírito Santo e do País, empreendendo, com
o apoio eficiente de suas unidades e órgãos, ativida
des de ensino pesquisa,extensão e serviços diversos
em prol da coletividade, contando, em especial, com
o empenho e talento de um corpo docente altamente
capacitado.

Afirma-se, com efeito, a UFES como uma das prin
pipais instituições federais de ensino superior no País,
que cumpre, honra e eleva ao máximo as atribuições
da área educacional, inclusive promovendo a sintonia
entre a experiência acadêmica e a sociedade.

Assim, dentro e fora dos campos, estendendo
sua atuação, desempenhando vem a UFES papel re
I~vante por intermédio de iniciativas e atividades que
resultam em amplos e numerosos benefícios para a
comunidade capixaba. Vale citar, por exemplo, os pro-

gramas "Síndrome do Autismo: o Corpo e o Brinque
do", "Prática Pedagógica e Portadores de Deficiência
Mental" e "Ginástica de Solo para Deficientes Físicos",
desenvolvidos sob a responsabilidade do Centro de
Educação Física e Desportos (CEDF).

O grande número de projetos e cursos oferecidos
para a comunidade, as parcerias firmadas com órgãos
públicos privados, o nível elevado de capacitação dos
docentes são algumas das provas da diversidade,
amplitude e qualidade do trabalho empreendido pela
UFES.

Entre as principais referências daevolução da Uni
versidade incluem-se o ingresso no sistema federal de
ensino já nos primeiros anos de existência, acentuada
conferida ao processo de integração a ênfase regional
e interiorização, as diversas obras e realizações nos
campos de Goiabeiras, de Maruípe e de Alegre, o vasto
material produzido e editado, os avanços tecnológicos,
os convênios de cooperação,.a informatização, os in
vestimentos em nome da qualidade do ensino, o es·
forço para transformar a Biblioteca em um dos pilares
da vida acadêmica, o crescente papel desempenhado
pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida.

A UFES tem, atualmente, mais de 14 mil alunos
matriculados, conta com 50 cursos de graduação, 27
de especialização, 18 de mestrado e quatro de dou
torado.

Considerando a grandiosa dimensão do trabalho
a cargo da UFES, em cada um de seus Centros de
Ensino, no Hospital Universitário e nas demais frentes
de atuação, devemos, sim, defender e apoiar os justos
apelos em favor do ensino superior público de quali
dade, de modo a assegurar as condições necessárias
para que a UFES possa dar continuidade e efetivo
cumprimento à sua difícil e importante missão.

Trata-se dos meios e recursos indispensáveis para
garantir a autonomia didático-financeira, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial da universidade,
permitindo que a instituição cont~nue a superar obs
táculos, vencer, atingir suas metas, implantar novos
programas, investir mais em pesquisa.

A propósito, não se pode deixar de referir o apoio
incondicional de toda a Bancada Federal Capixaba e
do Governador do Estado aesta instituição.

O PL expressa, por fim, o merecido reconheci
mento e respeito ao primeiro Reitor da instituição, o
Professor Ceciliano Abel de Almeida e aos que o su
cederam, aos professores, pesquisadores e demais
servidores, aos estudantes da graduação e da pós-gra
duação, aos profissionais já formados, cada um, com
a sua parcela de contribuição para o engrandecimento
da UFES, honrando essa trajetória cinqüentenária de
luta e muitos êxitos.
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Que a Universidade Federal do Espírito Santo
continue firme como fator ;e transformação e pro
gresso, ensinando a pensar e a agir com o máximo de
eficiência, demonstrando o caráter da educação como
prioridade, como requisito prepond( ,r; .nte na construçflo
de um projeto efetivo para o futuro do País.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. GERALDO THADEU (PPS - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta foi
uma semana um tanto quanto agitada, com debates,
obstruções de pauta, a edição da medida provisória
que institui o novo salário mínimo e a rejeição. pelo Se
nado Federal, da MP dos bingos - prova de que hoje
a democracia é plenamente exercida no País.

Devo lembrar que o Brasil já vive em dificuldades
há muitos anos. E fico muito tranqüilo para falar sobre
isso, porque pertenci ao PSDB antes de me filiar ao PPS,
partido que faz parte da base de apoio ao Governo.

Realmente o momento é difícil, mas, como disse
há pouco o nobre Deputado Renildo Calheiros, Líder do
PCdoB, temos de buscar soluções, alternativas para a
economia crescer, e não ficarmos jogando a culpa uns
nos outros. Um país que tem essa pujança e essa rique
za, que tem esse povo trabalhador, pode e deve voltar
a crescer, gerando empregos para a população.

Sr.Presidente, venho também à tribuna, na qua
lidade de membro da bancada do cooperativismo de
saúde, não para falar do cooperativismo que todos
conhecem, mas para dar um testemunho de como o
cooperativismo de saúde pode mudar para melhor a
vida das comunidades, e cito como exemplo a comu
nidade de Poços de Caldas.

A melhoria na qualidade de vida, conseqüência da
luta em prol da vida, teve início para a comunidade poços
caldense em 5 de dezembro de 1991, após reunião histó
rica da classe médica, que decidiu pelo cooperativismo,
quando, então, foi fundada a UNIMED Poços de Caldas,
com a brilhante missão de possibilitar trabalho digno e
ético ao médico cooperado e prestar atendimento huma
no e de qualidade aos seus clientes, em conuaposição à
exploração praticada pela medicina mercantilista.

A UNIMED Poços de Caldas, Sras. e Srs. Depu
tados, em franco crescimento, fruto do trabalho incansá
vel de toda a equipe, é composta por 201 cooperados e
conta com verdadeirocomplexo cooperativo. Tem sede
administrativa própria e o Hospital Dia, que, em 2003,
realizou 10.357 consultas de adultos, 1.435 consultas
pediátricas, 8.253 procedimentos diversos, 2.959 obser-
vações ambulatoriais, 52 cirurgias ambulatoriais e 474
internações, sendo 279 clínicas e195 cirúrgicas.

Em um passado não distante, até 1996, Poços de
Caldas contava apenas com um pronto-atendimento, o
da Santa Casa de Misericórdia, hospital que era cre
:l mciado da UNIMED e onde os atendimentos eram
'1 alizados juntamente com os do SUS, o que gerava
l"xcessivo tempo de espera e comprometia a qualidade
ao atelidimento. Havia, portanto, grande descontenta
mento ,3 muitas reclamações.

Buscando sempre a qualidade no atendimento, a
UNIME) Poços de Caldas, em 1996, decidiu montar um
,'\ onto-atendimento 24 horas, que proporcionou aten
d'mento personalizado, com maior agilidade, conforto,
qualidade e satisfação para o usuário. Conseqüente
mente, houve melhoria no atendimento à comunidade
r;rn geral usuária do SUS, uma vez que a Santa Casa
U9 Misericórdia deixou de ficar sobrecarregada.

O crescimento da UNIMED lhe permitiu que, em
1)99, adquirisse um terreno e construísse sua sede

administrativa e o pronto-atendimento, ambos adequa
l)S às necessidades futuras. Assim, em 2001, tendo
>.n vista a dificuldade de realizar atendimentos e in
t')rnaçces na rede referenciada, o pronto-atendimento
f:)i transformado em Hospital Dia, com a instalação de
Jn centro cirúrgico composto por duas salas, sala de
FmergÊ'ncia, de raios X e ultra-som, 7 apartamentos,
b,ala de repouso, 4 consultórios médicos, um consul
t,')rio odontológico para urgências (UNODONTO), um
heliporto e toda a infra-estrutura necessária.

Aconstrução do Hospital Dia é umexemplo da
responsabilidade social que está presente no coope
".tivismo de saúde, que busca suprimir as notórias
(eficiências do nosso País na área de saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa iniciativa
ca UNIMED Poços de Caldas, que muito colaborou para a
melhoria de qualidade de vida da comunidade, não parou
parai. O hosp~al, que já vinha atendendo a uma deman
11 bast:mte significativa na cidade e região, vem agora,
com a inauguração das novas instalações, que ocorreu no
último da 23, oferecer a seus clientes maior número de
lüitos - 42 ao todo -, mais 4 leitos de repouso, 4 modernas
salas cil'Úrgicas, novos consultórios, salas de emergência,
cie raios X e u~ra-som, berçário, lavanderia automatizada
própria, ar-condicionado com filtros especiais, tudo em
cumprimento à exigência da Vigilância Sanitária.

C<>m essas novas instalações, o Hospital UNIMED
Poços de Caldas realizará procedimentos de pequena,
média € grande complexidade, triplicará a sua capacidade
atual do atendimento aos clientes e duplicará o número
de funcionários, gerando mais empregos na região, em
Lm momento crítico para o País, que busca mecanismos
para reduzir o crescente nível de desemprego.

É importante destacarque o Sistema UNIMED tem
o coopl3rativismo como filosofia e pratica a eqüidade,

---~.~~~-
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primando pela prática de valores éticos, na promoção do
ser humano, na satisfação dos clientes e na valorização
dos colaboradores e prestadores de serviços.

A UNIMED Poços de Caldas é sinônimo de respon
sabilidade social e exemplo a ser seguido, pois desen
volve na comunidade diversos projetos que valorizam a
educação, a arte, a cultura, a preservação ambiental, a
inclusão social e a valorização do idoso. Além disso, tem
projetos que apoiam grupos de dança de rua, o UNIMED
Amiga da Escola, atividades de apoio à terceira idade,
o Amor a Vida (de apoio a gestantes) e tantos outros
que engrandecem a nossa Poços de Caldas.

Resta-nos tão-somente prestar essa homenagem
a Poçosde Caldas e à sua UNIMED, tão bem presidida
pelo amigo e companheiro, Dr. Paulo Cézar Januzzi
de Carvalho e sua diretoria.

Parabéns, Poços de Caldas. Parabéns, Minas
Gerais. Parabéns, Federação das UMMEDs de Minas
Gerais, presidida pelo também amigo e companheiro
Dr. João Caetano. Parabéns, UNIMED do Brasil e seus
clientes e, acima de tudo,. parabéns, Brasil, que muito
tem a festejar, pois conta com brasileiros que são ca
pazes de iniciativas dessa natureza.

Por fim, Sr. Presidente, aproveito para saudar, ao
ensejo do Dia das Mães, todas as mães deste Brasil.
Que Deus as proteja!

Muito obrigado.
O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto) - Tem V.Exa.

a palavra.
O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as
socio-me à justa homenagem que o Deputado Geraldo
Thadeu presta às mães deste País.

Creio que a mãe - e, lamentavelmente, não tenho
mais a felicidade de ter comigo a minha - é a criatura
mais sublime, a mulh~rmais verdadeira que pode existir
na vida do homem. E aquela que sofre, vibra, alegra
se, entristece-se, participa, enfim, que anima, reanima,
rejubila, faz com que tenhamos força para enfrentar as
adversidades e sempre zelemos pelas liçÕes de civis
mo e mor~lidade que nos deu desde o berço, desde o
acalento. E a mãe que nos lega a maior herança que
podemos ter: a probidade e a honestidade.

Neste momento, portanto, quero homenagear to
das as mães brasileiras e também os filhos que, como
eu, já não têm mais a ventura de tê-Ias vivas.

Que Deus tenha em bom lugar as mães brasilei
ras que já estão no outro mundo!

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

1111

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto) - COMPA
RECEMMAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida·PMDB
Luciano Castro PL PUPSL
Maria Helena PPS
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Gervásio Oliveira PDT
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 3

PARÁ

Babá S. Part.
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PUPSL
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 1

ACRE

Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PP
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB
Luciano Leitoa PSB
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Rommel Feijó PTB
Total de Ceará: 2
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PIAuí

B. Sá PPS
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Nazareno Fonteles PT
Promotor Afonso Gil PDT
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Luiz Couto PT
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Fernando Ferro PT
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo FiuzaPP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
Luiz Dantas PTB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
João Fontes S.Part.
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL
César Medeiros PT
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Mário Heringer PDT
Odair PT
Paulo Delgado PT
Ronaldo Vasconcellos PTB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 11

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PUPSL
André Luiz PMDB
Chico Alencar PT
Deley PV
Dr. Heleno PP
Laura Carneiro PFL
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PPS
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDS
Arlindo Chinaglia PT
Durval Orlato PT
lIdeu Araujo PP
João Batista PFL
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 19

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 1

Maio de 2004
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Maninha PT
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PSS
Sergio Caiado PP
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Airton Roveda PMDB
Giacobo PL PUPSL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Oliveira Fílho PL PUPSL
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

João Matos PMDB
Luci Choinacki PT
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB
Darcísio Perondi PMDB
Maria do Rosário PT
Nelson Proença PPS
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Paulo Pimenta PT
Total de Rio Grande do Sul: 6

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
()$ BRS.:

RORAIMA

Suely Campos PP
de Roraima: 1

AMAPÁ

DL Bl'l1edito Dias PP
Amapá: 1

Jader Barbalho PMDB
lotai de Pará: 1

AMAZONAS

Francisco Garcia PP
Total de Amazonas: 1

iml

Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia: 2

ACRE

João Correia PMDB
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
João Castelo PSDB
Paulo Marinho PL PUPSL
Total de Maranhão: 4

PIAuí

Ciro Nogueira PP
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Múcio Sá PSB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Domiciano Cabral PSDB
Lúcia Braga PT
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Gonzaga Patriota PSB
Joaquim Francisco PTS
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PTB
Osvaldo Coelho PFL
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

João Caldas PL PUPSL
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Geddel Vieira Lima PMOB
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João Almeida PSDB
Jonival Lucas Junior PTB
Mário Negromonte PP
Reginaldo Germano PP
Total de Bahia: 6

DIÁRIO DA CÂMAR" DOS DEPUTADOS

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Maio de 2004

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL
Fernando Diniz PMDB
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Maria do Carmo Lara PT
Narcio Rodrigues PSDB
Reginaldo Lopes PT
Total de Minas Gerais: 8

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB
Francisco Dornelles PP
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
Josias Quintal PMDB
Julio Lopes PP
Moreira Franco PMDB
Paulo Feijó PSDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Delfim Netto PP
Dr. Evilásio PSB
Gilberto Kassab PFL
Julio Semeghini PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Vanderlei Assis PP
Wanderval Santos PL PUPSL
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 15

F"nio Tatico PTB
}andr,) Vilela PMDB

~'edro Canedo PSDB
:-3dro Chaves PMDB

Sandro Mabel PL PUPSL

Total de Goiás: 5

PARANÁ

,\belardo Lupion PFL

André Zacharow PP
[Iilceu :3perafico PP

';s Simões PTB
,;osé Borba PMDB

l' )sé Jélnene PP

Max Rosenmann PMDB
': icardo Barros PP
r'Jtal de Paraná: 8

SANTA CATARINA

~ ervásio Silva PFL
h/an Ranzolin PP
,João Pzzolatti PP
•i xge Boeira PT
Leode~ar Tiscoski PP
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

NY Vanazzi PT
I\ugusto Nardes PP
Cezar ~)chirmer PMDB
Erico Ribeiro PP
, -ancisco Appio PP
Henrique Fontana PT
Kelly Moraes PTB
Luis Carlos Heinze PP
Mende:; Ribeiro Filho PMDB
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Pompe,) de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 12

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto) - Encerro a
sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira,

c!ia 7, às 9 horas.
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AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA (Art. 64, § 2º da Cons
tituição Federal)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nº 177, de 1989)

PROJETO DE LEI

N!! 3.443/04 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o Poder
Executivo a instituir Serviço Social Autônomo denomi
nado Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
- ABDI, e dá outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 15/06/04 (46º dia)
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

N!! 3.476/04 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre in
centivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo, e dá outras providências
SOBRESTA A PAUTA EM: 20/6/04 (46º dia)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º, com
binado com ART. 132, § 2º, DO RI

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 1º, DO RI

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N!! 3.108/03 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural e Educativa Pedro José
de Souza, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exdusivamente edu
cativos, na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N!! 982/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cidade Jandaia Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N!! 1.014/03 (Comissão de Ciêncüa e Tecnologia, Co
mUl1icaçao e Informática) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Cultura Novo Som Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5~04

N!! 1.017/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que outorga
permissão à FM Planalto de Cajuru Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Cajuru, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N!! 1.032103 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Sociedade Rádio San
tamariense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N!! 1.047/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Primavera Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N!! 1.076/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Caraíbas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Irecê, Estado da Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 12-5-04

N!! 1.082103 (Comissãode Ciêncüa e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária dos Amigos de Pedras de
Fogo - PB a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodi.fusão comunitária na cidade de Pe
dras de Fogo, Estado da Paraíba.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N!! 1.085/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Metrópole de
Crissiumal ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Crissiumal,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04
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N2 1.088/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora Aparecida para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Monte
Aprazível, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N2 1.089/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Santarosense de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa Rosa de Vi
terbo, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N2 1.090/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Jornal Fluminense de
Campos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N2 1.091/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Campo Alegre
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso,
Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N2 1.093/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Venâncio Aires Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, na cidade de Venâncio Aires, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N2 1.095/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rede Família de Comunica
ção S/C Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Limeira, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON
TRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

N2 1.406/96 (JÚLIO REDECKER) - Dispõe sobre a
compra de glebas rurais, para fins de reforma agrária.
(E SEU APENSADO: PL. nº 2.943/97, do Dep. Eliseu
Moura).
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N2 2.980/00 (SÉRGIO CARVALHO) - Obriga a contra
tação de médico veterinário no período de vacinação
contra a febre aftosa.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

Nº 161/03 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) - Altera o art. 22
da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e dá ou
tras providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

N2 887/03 (MÁRIO NEGROMONTE) ~ Cria as Zonas
de Exclusão para o plantio de plantas transgênicas, e
dá outras providências. (E SEU APENSADO: PL. nº
940/03, do Dep. Gonzaga Patriota)
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

Nº 1.423/03 (ROGÉRIO SILVA) - Acrescenta dispositivo
à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, para dispor sobre
o salário mínimo profissional do Assistente Social.

DECURSO:2ªSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

Nº 1.649/03 (Dr. RIBAMAR ALVES) -Institui a ultra
sonografia como especialidade médica e dá outras
providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

Nº 2.146/03 (CORONEL ALVES) - Dispõe sobre a proi
bição da exigência de experiência profissional anterior
nos editais de concursos públicos elaborados pelos
órgãos da administração direta ou indireta.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS
SÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,

NOS TERMOS DO ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 1º, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º, com
binado com ART. 132, § 2º, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
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PROJETOS DE LEI

Nº 90/99 (ALBERTO FRAGA) - Estabelece as con
dições para o funcionamento das Organizações não
Governamentais, nacionais e estrangeiras.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU OR
ÇAMENTÁRIA

Nº 1.716/04 (RODRIGO MAIA) - Solicita informações
ao Sr. Ministro de Sr. Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República sobre a viagem feita
pelo Presidente da República ao Taj Mahal, em 28 de
janeiro de 2004.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

4 CONTRA INDEFERIMENTO - ART. 116, IV, DO RI

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
SESSÕES (ART. 115, § ÚNICO, DO RI)

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO:

Nº 1.071/03 (IRINV LOPES) - Informações sobre as
condições e as destinações de empréstimos contra
ídos por empresas junto ao BNDES no período de
1993 a 2001.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 4.655/98 (SILAS BRASILEIRO) - Dispõe sobre a
distribuição e aplicação gratuita de vacina contra a fe
bre aftosa para produtores rurais com até 100 (cem)
cabeças de gado.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

Nº 1.356/99 (Dr. EVILÁSIO) - Cria incentivos fiscais
à assinatura de convênios entre a iniciativa·privada e
os presídios para o emprego de mão-de-obra carce
rária. (E SEU APENSADO: PL. nº 4.120/01, do Dep.
Alberto Fraga)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-04

3 CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALI-DADE
- ART. 164, § 1º, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2º
E § 3º, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2º, DO RI

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO:

PROJETO DE LEI Nº 1.078/03 (VANESSA GRAZZIOTIN) - Solicita ao
Senhor Procurador Geral da República, no âmbito do
Ministério Público Federal, informações sobre provi
dências encaminhadas ém relação ao "Caso Roos
malen".
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.087/03 (LUIZ COUTO) - Solicita Informações ao
Sr. Ministro das Comunicações - Miro Teixeira, extensivo
ao Ministro Waldir Pires - CGU - Controladoria Geral
da União e a ANATEL - Agência Nacional de Teleco
municações, sobre OS procedimentos adotados para
solucionar, bem como aplicar penalidades referentes
ao descumprimento das metas de universalização e de
qualidade dos serviços de telefonia pela ANATEL e as
Operadoras Telemar, Brasil Telecom e Telefônica.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.151103 (MAX ROSENMANN) - Solicita informa
ções ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República sobre o montante dos gastos
realizados pelo Governo Federal com a Edição Espe
cial 3 - CUT 20 Anos,
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.158/03 (LOBBE NETO) - Solicita informações
ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
sobre Fundo de Saúde do Exército -FUSEx .
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.189/03 (ALEXANDRE SANTOS) - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil sobre a
aquisição de jatos para a Força Aérea Brasileira.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.190/03 (ALEXANDRE SANTOS) - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre
a aquisição de jatos para a Força Aérea Brasileira.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.191/03 (ALEXANDRE SANTOS) - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Fazendla sobre a aquisição
de jatos para a Força Aérea BrasUeira.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.201/03 (ALEXANDRE SANTOS) - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre
a licitação para compra de caças para a Força Aérea
Brasileira.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04
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Nº 1.202/03 (ALEXANDRE SAN'~OS) - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a licitação
para compra de caças para a Força Aérea Brasileira.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.203/03 (ALEXANDRE SANTOS) - Solicita in
formações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores
sobre a licitação para cOIT.:>"a de caças para a Força
Aérea Brasileira.
DECURSO:1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.205/03 (ALEXANDRE SANTOS) - Solicita in
formações ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil sobre
a licitação para compra de caças para a Força Aérea
Brasileira.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.340/03 (ONYX LORENZONI) - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro de Estado Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da R"'l)ública a
respeito das audiências realizadas, no âmbito do Ga
binete de Segurança Institucional da Presidência da
República, desde o início do ano, com pessoas físicas
ou jurídicas, não pertencentes à administração pública
de qualquer das esferas federativas, com específico
interesse em decisão da alçada desse órgão.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.341/03 (ONYX LORENZONI) - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro de Estado da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da
Presidência da República a respeito das audiências
realizadas, no âmbito da Secretaria de Comunicação
de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da
República, desde o início do ano, com pessoas físicas
ou jurídicas, não pertencentes à administração pública
de qualquer das esferas federativas, com específico
interesse em decisão da alçada desse órgão.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.342/03 (ONYX LORENZONI) - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro de Estado da Secretaria-Geral da
Presidência da República a respeito das audiências
realizadas, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidên
cia da República, desde o início do ano, com pessoas
físicas ou jurídicas, não pertencentes à administração
pública de qualquer das esferas federativas, .::om espe
cífico interesse em decisão da alçada desse órgão.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

',º 1.3!39/04 (ONYX LORENZONI) - Solicita informa
:,íes aü Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil acerca de

L,rício a'ribuído ao SenhorVice-Presidente e Presidente
da República em exercício, solicitando atenção espe
-;:31 para neto de protegido seu no preenchimento das
\"agas de residência médica em instituição pública.
DECUBSO: 1ª SESSÃO
,;LTIMA SESSÃO: 13-5-04

tjº 1.465/04 (JOÃO CALDAS) - Solicita à Ministra de
f>,1inas G Energia informações sobre a quantidade de
:.: 1mbu~;tível movimentada pelo Posto Santa Rita Uda.,
\\JPJ Ilº 01.564.959/0001-12, no período de janeiro

de 2001 a fevereiro de 2004.
lIECUBSO: 1ª SESSÃO
lÍLTIM1\ SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.479/04 (MARCELO GUIMARÃES FILHO) - So
I r:ita informações ao Sr. Vice-Presidente da República
a respeito da execução do contrato de fornecimento
cie bilhetes de passagens aéreas mantido com a em
presa Itiquira Turismo Uda., especialmente no que
concerne à exequibilidade da proposta de descontos

:ertadJs pela contratada para sagrar-se vencedora
(o certame licitatório.
';ECUBSO: 1ª SESSÃO
úLTIMA SESSÃO: 13-5-04

';º 1.4H7/04 (EDSON DUARTE) - Solicita informa
1,jes ao Sr. Ministro da Casa Civil, José Dirceu, infor
r.1açõe~; sobre o projeto de transposição do Rio São
Francisco.
: ECUnSO: 1ª SESSÃO
(ilTIM/\ SESSÃO: 13-5-04

l.,º 1.526/04 (RODRIGO MAIA) - Solicita informações
11) Sr. ;v1inistro de Estado do Esporte a respeito da
t"anspa rência das atividades exercidas pelos integran
1'3S do !v1inistério do Esporte em 2003.
DECUnSO:1 ª SESSÃO
\',LTIMA SESSÃO: 13-5-04

1'12 1.527/04 (ANTONIO CARLOS PANNUNZIO) - So
licita in~r.ormações ao Sr. Ministro da Casa Civil sobre
participação do Sr. Waldomiro Diniz na renovação de
contrato entre a Caixa Econômica Federal e a empre
) 1 GTe::h.
DECUBSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-5-04

Nº 1.565/04 (GEDDEL VIEIRA LIMA) - Solicita informa
ções ac' Sr. Ministro Chefe da Casa Civil sobre declara
ções do Senhor Presidente da República a jornalistas
E.cerca do Governo Fernando Henrique Cardoso.
DECUBSO: 1ª SESSÃO
ULTIMA SESSÃO: 13-5-04
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2004

Dia 7, 6!!-feira

10:00 JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)
10:25 VANDER LOUBET (PT - MS)
10:50 WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
11 :15 RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
11 :40 MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP - MG)
12:05 PAULO BAUER (PFL - SC)
12:55 ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
13:20 PASTOR REINALDO {PTB - RS}

Dia 10, 2!!·feira

15:00 VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
15:25 JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL - SE)
15:50 KÁTIA ABREU (PFL - TO)
16:15 LEONARDO MATTOS (PV - MG)
16:40 SALVADOR ZIMBALDI (PTB - SP)
17:05 NELSON BORNIER (PMDB - RJ)
17:30 JURANDIR BOlA {PSB - AL}
17:55 ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
-SP)
18:20 IVO JOSÉ {PT - MG}

Dia 11, 3!!-feira

15:00 RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
15:25 PEDRO FERNANDES (PTB - MA)

Dia 12, 4!!-feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PP - PR)
15:25 INOCÊNCIO OLIVEIRA {PFL - PE}

Dia 13, 5!!-feira

15:00 GERALDO RESENDE (PPS - MS)
15:25 LEONARDO MONTEIRO {PT - MG}

Dia 14, 6!!·feira

10:00VIC PIRES FRANCO (PFL- PA)
10:25 IVAN RANZOLlN (PP - SC)
10:50 LUCI CHOINACKI (PT - SC)
11:15 MARIA HELENA (PPS - RR)
11 :40 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
12:05 TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
12:30 PAULO LIMA {PMDB - SP}
12:55 EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
13:20 GASTÃO VIEIRA {PMDB - MA}

Dia 17, 2!!·feira

15:00 GILBERTO NASCIMENTO {PMDB - SP}
15:25 LUIZ CARREIRA {PFL - BA}
15:50 JOÃO CORREIA (PMDB - AC)
16:15 DA. RIBAMAR ALVES {PSB - MA}
16:40 TAKAYAMA {PMDB - PR}
17:05 OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)

.:Jr ,

17:30 SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
17:55 REINALDO BETÃO (PL - RJ)
18:20 ANTON 10 CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)

Dia 18, 3!!-feira

15:00 ENÉAS {PRONA - SP}
15:25 JÚLIO DELGADO (PPS - MG)

Dia 19, 4!!-feira

15:00 JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA)
15:25 YEDA CRUSIUS {PSDB - RS}

Dia 20, 5!!·feira

15:00 GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)
15:25 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)

Dia 21, 6!!·feira

10:00 DURVAL ORLATO {PT - SP}
10:25 NEUTON LIMA {PTB - SP}
10:50 ROBERTO PESSOA {PL - CE}
11 :15 DA. FRANCISCO GONÇALVES {PTB - MG}
11 :40 JOSÉ CARLOS ARAÚJO {PFL - BA}
12:05 CORONEL ALVES (PL - AP)
12:30 CARLOS ABICALlL {PT - MT}
12:55 PAULO ROCHA {PT - PA}
13:20 CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)

Dia 24, 2!!·feira

15:00 FERNANDO DE FABINHO (PFL- BA)
15:25 RUBINELLI (PT - SP)
15:50 DARCI COELHO cpp - TO)
16:15 EDSON DUARTE (PV - BA)
16:40 JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
17:05 DRA. CLAIR (PT - PR)
17:30 RAUL JUNGMANN (PPS - PE)
17:55 REGINALDO GERMANO (PP - BA)
18:20 LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)

Dia 25, 3!!-feill'a

15:00 MARÇOS DE JESUS {PL - PE}
15:25 OSMANIO PEREIRA (PTB - MG)

Dia 26, 4!!·feira

15:00 BOSCO COSTA (PSDB - SE)
15:25 VANDERLEI ASSIS (PP - SP)

Dia 27, 5!!-feira

15:00 ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
15:25 MENDONÇA PRADO (PFL - SE)

Dia 28, 6!!-feira

10:00 OSVALDO REIS (PMDB - TO)
10:25 MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
10:50 EDUARDO BARBOSA {PSDB - MG}
11 :1.5 LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
11 :40 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
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12:05 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
12:30 ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
12:55 ZÉ LIMA (PP - PA)
13:20 VIGNATTI (PT - SC)

Dia 31, 2ª-feira

15:00 FRANCISCO TURRA (PP - RS)
15:25 JOSÉ ROCHA (PFL - BA)
15:50 FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)
16:15 PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
16:40 NILSON PINTO (PSDB - PA)
17:05 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA)
17:30 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
17:55 JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
18:20 ZONTA (PP - SC)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-04

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.002103 - do Sr. Ricarte de
Freitas - que "dispõe sobre exploração agrícola em
terras indígenas, cria o Fundo de Assistência ao ín
dio, e dá outras providências:' RELATOR: Deputado
CONFÚCIO MOURA

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACiONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 10/05/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.498/03 - do Sr. Mário Negro
monte - que "altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de
1974, que "dispõe sobre a criação da Companhia de

Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Code
vasf - e dá outras providências"." RELATOR: Deputado
ZEQUINHA MARINHO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 10/05/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.269/04 - do Sr. Edson Duar
te - que "dispõe sobre a criação de Fundo de Apoio
à Radiodifusão Comunitária:' RELATOR: Deputado
PAULO MARINHO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.758/99 - do Sr. Pedro Fernan
des - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as em
presas prestadoras de serviços de telecomunicações
colocarem, nos aparelhos telefônicos de terminais
fixos, dispositivo de registro de pulsos e de número
de chamadas realizadas, e dá outras providências:'
(Apensados: PL nº 2.225/1999, PL nº 3.085/2000, PL
nº 3.795/2000, PL nº 4.726/2001, PL nº 7.09212002, PL
nº 7.487/2002 e PL nº 2.939/2004) RELATOR: Depu
tado CONFÚCIO MOURA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE CIDADANIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-04

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade
e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 7.160/02 - do Sr. Ricardo Fiu
za - que "dá nova redação aos artigos 45,50,53,55,
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57,62,206,208,853,966,968,997,999,1000,1002,
1003,1004,1007, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 102Z,
1023,1024,1025,1026,1030,1039,1040,1041,1043,
1044,1045,1053,1055,1061,1062,1063,1065,1066,
1067,1068,1069,1071,1072,1073,1074,1075,1076,
1077, 1078, 1080, 1081,1082, 1083, 1084, 1085, 1087,
1094,1095,1097,1099,1101,1102,1103,1108,1109,
1110,1117,1122,1125,1125,1127,1134,1144,1145,
1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1161
e 1155 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que
"Institui o Código Civil", acrescenta dispositivos e dá
outras providências:' (Apensado: PL 7466/2002 (Apen
sado: PL 970/2003»
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade
(art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 1.004/03 - do Sr. Cezar Silvestri
- que "acrescenta parágrafos ao artigo 46 da Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e dá outras provi
çlências:'
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI Nº 1.005/03 - do Sr. Feu Rosa - que
"dá nova redação ao inciso I do art. 40 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro":'
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI Nº 1.063/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "altera os arts. 162 e 244, no capítulo
XV "Das Infrações", da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI Nº 1.089/03 - do Sr. Benedito de
Lira - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467,
de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento
genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utiliza
ção de nomes genéricos em produtos farmacêuticos
de uso veterinário e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nº 1.121/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "regula a veiculação de propaganda em paíneis
eletrônicos:'
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nº 1.258/03 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "altera a Lei nº 9.131, de 24 de novembro
de 1995." RELATOR: Deputado WAGNER LAGO

PROJETO DE LEI Nº 1.372/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "cria os Conselhos Federal e Regionais
de Zootecnia e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-04

Substitutivo (Art.119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 870/03 - do Sr. João Mendes de
Jesus - que "altera a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de
1999, que "Institui o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o trata
mento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal:'"
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-04

Projetos de Lei (Art. 1~ 9, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.562/03 - da Sra. Vanessa Gra
zziotin - que "obriga as empresas concessionárias
de serviços públicos a enviar a todos os consumido
res cópia do respectivo contrato de concessão para a
prestação de serviços:'
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO

PROJETO DE LEI Nº 1.755/03 - do Sr. Sebastião Ma
deira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de medição
individual do consumo de água em unidades residen
ciais localizadas em edifícios ou outras edificações
coletivas e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JULIO LOPES

PROJETO DE LEi Nº 3.319/04 - do Sr. Reinaldo Betão
- que "obriga as empresas de concessão de crédito a
emitir documento explicando a razão da não aprovação
do crédito solicitado:'
RELATOR: Deputado JULIO LOPES
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PRO.JETO DE LEI Nº 3.359/04 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio
de 2003, que "dispõe sobre o Estatuto de Defesa do
Torcedor e dá outras providência::-':'
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTI~ DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 10/05/2004)

Substitutivo (Art.119 ~'e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 301/03 - da Sra. Nice Lobão
- que "altera a redação do § 4º do art. 3º, da Lei na
9.317, de 5 de dezembro de 1996:'
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.861/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Estabelece o funcionamento de hotéis, restau
rantes, bares e similares:'"
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 314/03 -do Sr. Sandro Mabel
- que "dispõe sobre as Diretrizes e Instrumentos da
Política de Desenvolvimento do Centro-Oeste, cria o
Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste - FUN
DOESTE e a Agência de Desenvolvimento do Centro
Oeste - ADCO e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 3.342/04 - do Sr. Dr. Heleno 
que "dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, regulamentando a emissão
do Certificado de Segurança Veicular expedido por
Instituição Técnica credenciada pelo INMETRO, bem

como E!stabelecer um número de instituição técnica
por região, em função da quantidade de veículos a
serem nspecionados."
rJELATOR: Deputado REINALDO BETÃO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECUnSO: 1ª SESSÃO
':"LTIMJ\ SESSÃO: 13-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 º)

.1ROJETO DE LEI Nº 6.226/02 - do Sr. Augusto Nar
des - que "altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
ele 2000, que "estabelece normas gerais e critérios
básicm; para a promoção da acessibilidade das pes
;,)as portadoras de deficiência ou com mobilidade re
(1'Jzida, e dá outras providências", para dispor sobre
e oferta de informações para pessoas portadoras de
(eficiência visual:'
r-, ELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA

r ROJETO DE LEI Nº 3.361/04 - do Sr. Gustavo Fruet
~ que "institui o Programa de Habitação de Interesse
~)ocial -- PHIS - e define os critérios de utilização dos
rqcurscs da poupança popular, como instrumentos da
.~ Jlítica habitacional."
HELATORA: Deputada MARIA HELENA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES

EEcunso: 1ª SESSÃO
llLTIMA SESSÃO: 13-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

I 'ROJETO DE LEI Nº 1.735/03 - do Sr. Carlos Abicalil
- que "dcrescenta parágrafo 3º ao Artigo 79 da Lei nº
E394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional:'
FlELATÇ)R: Deputado ORLANDO FANTAZZINI
nECUnSO: 4ª SESSÃO
lJLTIMi\ SESSÃO: 10-05-04
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1!!) Substitutivo (Art. 119, 11 e §1!!)

PROJETO DE LEI Nº 3.175/04 - da Sra.lriny Lopes AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
- que "torna obrigatório a inserção de cláusula protetora RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
de direitos humanos em contratos de financiamentos DESTA COMISSÃO
concedidos por instituições oficiais" A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
RELATOR: Deputado LEONARDO MATTOS mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 3.242/04 - do Sr. Eduardo Val- PROJETO DE LEI Nº 457/03 - do Sr. Carlos Nader
verde - que "acrescenta os IncisosX e XI no Art. 1º - que ""Estabelece a publicação de custos operacio-
da Lei Ordinária nº 8.313, de 1991." nais de bancos e dá outras providências.''''
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA

PROJETO DE LEI Nº 3.358/04 -' do Sr. Zequinha Marinho PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
~que ''altera o art. 19, §1º da Lei nº 6.001, de 19 de de- DE EMENDAS (5 SESSÕES)
zembro de 1973- Estatuto do índio, submetendo ao Con- DECURSO: 2ª SESSÃO
gresso Nacional a demarcação de terras indigenas:' ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-04
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Projetos de Lei (Art. 119, I e §1!!)

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 10/05/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 3.343/04 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "institui opção, para as pessoas ju
rídicas, entre os regimes de tributação cumulativo e
não-cumulativo da contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP e da contribuição para
financiamento da seguridade social - COFINS e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.349/04 - do Sr. Augusto Nardes
- que "dispõe sobre a Contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público PIS/PASEP incidente sobre as re
ceitas auferidas pelas indústrias de calcário agrícola,
acrescentando alínea "d" ao inciso VII do art. 8º da Lei
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI Nº 3.395/04 - do Sr. André Luiz
- que "acrescenta parágrafos 1º e 20 ao art. 14 da Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispondo sobre
o parcelamento do saldo do imposto de renda a pagar
pela pessoa física nos casos que menciona."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do. Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 3.925/97 - do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "dispõe sobre a vedação à cobrança de pedágio
dos veículos registrados no munidpio onde Iocalizam
se postos de pedágio." (Apensados: PL nº 78/1999, PL
nº 737/1999, PL nº 954/1999, PL nº 1.310/1999, PL
nº 1.421/1999 (Apensados: PL nº 1.977/1999 e PL nº
2.695/2000 (Apensado: PL nº 1.195/2003 (Apensado:
PL nº 1.245/2003))}, PL nº 1.847/1999 (Apensado: PL
nº 6.87712002), PL nº 1;995/1999, PL nº 3.229/2000,
PL nº 3.444/2000, PL nº 4.740/1998 (Apensados: PL
nº 1.177/1999 (Apensado: PL nº 7.06212002) e PL nº
5.555/2001), PL nº 4.144/2001, Pl nº 4.485/2001, PL
nº 4.421/2001, PL nº 4.545/20m, PL nº 6.457/2002,
PL nº 6.264/2002 (Apensado: PL nº 6.57212002), PL
nº 6.745/2002 (Apensado: PL nº 984/2003), PL nº
6.750/2002, PL nº 7.096/2002, PL nº 6.790/2002, PL
nº 7.159/2002, PL nº 7.44712002, PL nº 284/2003, PL
nº 90212003, PL nº 800/2003, PL nº 1.057/2003 e PL
nº 1.762/2003)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 1.912/03 - do Senado Federal
- que "determina que as Assembléias legislativas dos
Estados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as
Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas
da liberação de recursos federais para as respectivas
unidades da Federação e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI Nº 2.341/03 - do Sr. André Luiz
- que "dispõe sobre prioridade para a restituição do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO
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PROJETO DE LEI Nº 2.918/04 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispensa da execução por dívidas os imóveis
financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, e
dá outras providências .""
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 3.027/04 - do Sr. Edson Ezequiel
- que ""Estabelece prazo mínimo para a permanência
de recursos financeiros ou monetários ingressados no
País, e modifica dispositivo da Lei nº 4.131, de 3 de
setembro de 1962.""
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 3.146/04 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "acrescenta parágrafos ao art.
46 da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe
sobre o " Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) ", para fixar valores máximos das contribuições
a ela devidas."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI Nº 3.177/04- do Sr. Eduardo Paes
- que "altera a legislação reguladora do processo ad
ministrativo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, é dá outras providências:'
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 3.258/04 - da Sra. Perpétua
Almeida - que "altera o inciso 111 do art. 15 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993:'
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI Nº 3.260/04 - do Sr. Sergio Caiado
- que "dispõe sobre o prazo da liberação da alienação
fiduciária de bens financiados:'
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nº 3.264/04 - do Sr. Fernando Lopes
- que "acrescenta inciso ao Artigo 2º da Lei nº 8.866,
de 11 de abril de 1994:'
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 3.316/04 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Acrescenta o parágrafo 5° ao art. 39 da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995.""
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 3.326/04 - do Sr. Eduardo Paes
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 23 da Lei
nº 8.906, de 04 de Julho de 1994, que dispõe sobre
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), e estabelece prazo para sua regula
mentação:'
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI Nº 3.344/04 - da Sra. Juíza Denise
Frossard - que "acrescenta parágrafo ao artigo 40, da
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe

sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 7.064/02 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "dispõe sobre a complementação da
aposentadoria a ex-servidores autárquicos do extinto
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado VIGNATTI

PROJETO DE LEI Nº 552/03 - da Sra. Maria do Ro
sário - que "acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990:'

RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

Substitutivo (Art.119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 6.795/02 - do Sr. Ricardo Ber
zoini - que "dispõe sobre a atualização monetária dos
valores expressos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.451 , de
10 de maio de 2002:' (Apensados: PL nº 6.950/2002,
PL nº 7.138/2002 e PL nº 3.265/2004)
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 10/05/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 477/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de
árvores nativas de cada região, em especial aquelas
ameaçadas de extinção, na forma que especifica, e dá
outras providências:'"
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI Nº 879/99 - do Sr. Serafim Venzon
- que "altera o parágrafo único do art. 2º da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI Nº 1.592/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui a substituição gradual do papel branqueado a
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cloro pelo tipo não c1orado nos órgãos da adniinistra~
ção pública direta ou indireta do Governo Federal e dá
outras. pruvidências" nº 1.634/1999)
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PROJETO DE LEI Nº 2.110/99 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "torna obrigatória a confecção de acei
ros de proteção de unidades de proteção ambiental e
ao rodovias e ferrovias."

Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI NQ 2.181/9$ - do Sr. Wilson"Santos
- que "dá nova redação ao art. 17,da Lei nº 4.771 , de
15 de setembro de 1965 {Código Florestal), dispondo
sobre a reserva florestal legal emprojetos de coloni-

de lóteamento rurais."
RELATORA: Deputada BEZERRA

PROJETO DE LEI Nº 2.258/99 - do Sr. Wilson Santos
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização
de estudo prévio de auto-sustentabilidade para implan
tação de assentamentos em programas de reforma
agrária e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA

PROJETO DE LEI Nº 2.602/00 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "cria a Estação Ecológica da Fazenda
Montes Claros;'
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI Nº 4.179/01 - do Sr. Marcos Afon
so - que "altera a Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural-ITR." (Apensados: PL nº 4507/2001,
PL nº 4.561/2001 e PL nº 1.213/2003)
RELATOR: Deputado IVO JOSÉ

PROJETO DE LEI Nº 1.151/03 - do Sr. Carlos Souza
- que "dispõe sobre as brigadas indígenas de combate
a incêndios florestais."
RELATOR: Deputado ANSELMO

PROJETO DE LEI Nº 1.681/03 - do Sr. Colombo - que
"altera o artigo 2º e 11 º da Lei nº 9.985 de 18 de julho
de 2000, sobre o uso de Unidades de Conservação."
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE

PROJETO DE LEI Nº 1.827/03 - do Sr. Alberto Fraga
- que "torna obrigatória aos comerciantes de animais
silvestres exóticos a exibição do nome do criador e o
do profissional responsável pela criação, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS

PROJETO DE LEI Nº 2.003/03 - do Sr. Ricarte de
Freitas - que "estabelece critérios para exploração de
áreas de Reserva Legal e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI Nº 2.461/03 - do Sr. Leonardo
Mattos- que "institui a Certidão Negativa de Débito
Ambiental -CNDA."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI Nº 2.512/03 - do Sr. Ricarte de
Freitas - que "estabelece normas para a aplicação
dos percentuais da Área de Reserva Legal das pro
priedades particulares, nos termos que menciona, e
dá outras providências:'
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI Nº 2.530/03 - do Sr. Wilson Santos
- que "dispõe sobre o consórcio intermunicipal para a
gestão associada do serviço público de limpeza urba
na e dá outras providências."

RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE LEI Nº 2.576/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "altera a Lei n.º 9.985, de 18 de julho
de 2000, dispondo sobre a visitação pública em par
ques."
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.656/03 - do Sr. Pedro Chaves
- que "altera os §§ 3º, 4º, 5º e 6º doart. 22 da Lei nº
9.985, de 2000."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI Nº 2.678/03 -da Sra. Selma Schons
- que "altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002,
que "Cria a Profissão de Agente Comunitário de Saúde
e dá outras providências":'
RELATOR: Deputado GIVALDO CARIMBÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.385/04 - do Sr. Colombo - que
"dispõe sobre a vinculação de parte das receitas do
Parque Nacional do Iguaçu a investimentos em proje
tos ambientais noS Municípios do Entorno edá outras
providências:'
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "institui diretriz sobre a obriga
toriedade de implantação de programas de raciona
lização do uso da água:' (Apensado: PL 7345/2002)
RELATOR: Deputado JOÃO ALFREDO

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-04
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.418/02 - do Sr. Alberto Fraga
- que "Institui o Quadro de Oficiais Policiais Militares
Complementares da Polícia Militar do Distrito Federal:'
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES

PROJETO DE LEI Nº 3.187/04 - do Sr. Carlos Nader
- que "Dispõe sobre a obrigato;isdade dos hospitais
da rede pública, a criarem um setor de custódia para
preso com proteção:'
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

PROJETO DE LEI Nº 3.346/04 - do Sr. Lobbe Neto 
que "Acrescenta §§ 6º e 7º, ao art. 6º, da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, que "Dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição,
sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define
crimes e dá outras providê',cias:'
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíl:A

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 10/05/2004)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 7.393/02 - do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de os planos
e seguros privados incluírem a vacinação nos planos
ou seguros-referência:'
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nº 687/03 - do Sr. Feu Rosa - que
"altera o Seguro Obrigatório DPVAT de que trata a Lei
nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974:' (Apensados: PL
947/2003 e PL 1446/2003 (Apensados: PL 2174/2003,
PL 2482/2003 e PL 3000/2004»
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNiN

PROJETO DE LEI Nº 1.091/03 - do Sr. Durval Orlato
- que "dispõe sobre a exigência para que hospitais
municipais, estaduais e federais implantem um pro
grama de orientação à gestante sobre os efeitos e
métodos utilizados no aborto, quando este for autori
zado legalmente:'
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-04

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 Q)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
HÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.845/01 - do Sr. Orlando Fan
tazzini .- que "altera dispositivos da Lei nº 4324, de 14
j) abril de 1964, que "institui o Conselho Federal e
'; Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras
providências".
F~ELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
:SCUHSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
)

PROJETO DE LEI Nº 934/03 - do Sr. Rogério Silva
_. que "institui Contribuição de Intervenção no Domínio
: )onôrnico destinada a financiar programas de trata
mento de doenças provocadas pelo uso de bebidas
..,coólicas:' (Apensado: PL 1802/2003)
FlELATOR: Deputado WALTER FELDMAN

PROJETO DE LEI Nº 2.356/03-do Sr. SandesJúnior
_. que "dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, nas
embalagens de alimentos industrializados, o nível de
r,;)rdura "trans"
F,ELATOR: Deputado JORGE GOMES

PROJETO DE LEI Nº 3.215/04-do Sr. Eduardo Cunha
que "assegura o livre acesso do portador de defici

l:'ncia visual a locais públicos e privados de quaisquer
11.tureza, bem como em qualquer meio de transporte,

Lcompanhado de seu cão guia."
FlELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

?=tOJETO DE LEI Nº 3.268/04 - do Sr. Dr. Francisco
Gonçalves - que "dispõe sobre a opção de acomo
(lação particular de pacientes no âmbito do Sistema
: nico de Saúde - SUS:'
:Jj::lATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

UECUnSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-04

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

.: S PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
HÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS

DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 - do Sr. NeucimarFra(
ga - que "altera o inciso I do artigo 23 da Lei nº 8.429,
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional, e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.634/92 - OSVALDO BENDER
- que "introduz alterações na Lei nº 6.496 , de 7 de
dezembro de 1977, que institui a Anotação de Respon
sabilidade Técnica - ART , na prestação de serviços
de engenharia, arquitetura e agronomia"
RELATOR: Deputado VICENTINHO

PROJETO DE LEI Nº 1.738/03 - da Sra. Maninha - que
"dispõe sobre o exercício da profissão de comerciário
e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI Nº 2.794/03 - do Sr. Tadeu Filippelli
- que "dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado WASHINGTON LUIZ

PROJETO DE LEI Nº 3.329/04 - do Sr. Chico Alencar
- que "institui a Casa da Acolhida do Empregado Do
méstico·e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.335/04 - do Sr. Carlos Nader - que
"'Institui adicional de salário para os porteiros, zeladores,
vigias, garagistas, vigilantes e guardas de segurança que
trabalham em condições de periculosidade;'
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nº 3.353/04 - do Sr. Eduardo Val
verde - que "inclui os artigos e os parágrafos abaixo,
onde couber, na Lei nº 5.859 de 11 de dezembro de
1972, renomeando os demais artigos;'
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.967/00 - do Senado Federal
- (PLS 660/1999) - que "acrescenta § 3º ao art. 93 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social, e dá ou
tras providências." (Apensados: PL nº 2.935/2000, PL nº
5.743/2001, PL nº 5.749/2001 e PL nº 2.993/2004)

lfIl

BELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 3.332/04 -do Poder Executivo
- (MSC 157/2004) ~ que "dispõe sobre a reestrutura
ção das Carreiras de Procurador da Fazenda Nacio
nal, de Advogado da União, de Procurador Federal, de
Procurador do Banco Central do Brasil e de Defensor
Público da União, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 3.348/04 - do Sr. Augusto Nar
des - que "proíbe a celebração de contrato com outra
entidade de prática desportiva que não aquela com a
qual tiver celebrado seu primeiro contrato, antes dos
vinte e cinco anos de idade;'
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

11 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTIES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

EM 06-5-04:

Comissão de Constituição e Justiça e de Cida
dania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.229/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.230/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.231/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.232/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.233/2004
Comissão de Direitos Humanos e Minorias:
PROJETO DE LEI Nº 615/2003

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.238/2001
PROJETO DE LEI Nº 5.236/2001
PROJETO DE LEI Nº 128/2003
PROJETO DE LEI Nº 623/2003
PROJETO DE LEI Nº 707/2003



20906 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2004

PROJETO DE LEI Nº 905/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.016/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.254/2003
PROJETO DE LEI Nº 2.864/2004

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 3D
minutos.)

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2 101-B, DE 2003

(Do Sr. Benedito de Lira e Outros)

Dá nova redação ao § 42 do art. 57
da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta e da
de n2 126/03, apensada (relator Deputado
Maurício Quintela Lessa); e da Comissão
Especial pela aprovação desta e da de n2

126/03, apensada, com substitutivo (relator:
Deputado Paes Landim).

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- complementação de voto
- parecer da comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 101-A, DE 2003, DO SENHOR
BENEDITO DE LIRA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO § 4º DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:'
(AUTORIZANDO A REELEiÇÃO DOS MEMBROS

DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL)

(REELEiÇÃO DA MESA)

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 101-A, DE 2003

(Apensa a PEC nº 126, de 2003)

Nos termos do artigo 202, § 3º, do Regimento
Interno, foi divulgado na Ordem do Dia das comissões
o prazo para apresentação de emendas à Proposta de
Emenda à Constituição nº 101-A, de 2003, no perío-

do de 25-3-04 a 7-4-04. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 8 de abril de 2004. _ Leila
Machado Campos de Freitas, Secretária.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 101-A, DE 2003, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL:' (AUTORIZANDO A
REELEIÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS

DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 101, DE 2003

(Apensa PEC nº 126, de 2003)

I - Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº 101 , de
2003, cujo primeiro signatário é o nobre Deputado Be
nedito de Ura, pretende modificar a redação do § 4º do
art. 57 do texto constitucional vigente, suprimindo a proi
bição de reeleição para os cargos das mesas diretoras
de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Na justificação apresentada, argumentam os au
tores, em síntese, que a proibição de reeleição para
esses cargos teria deixado de fazer sentido após a
aprovação, em 1997, da emenda constitucional que
tornou reelegíveis o Presidente da República, os Go
vernadores de Estado e do Distrito Federal e os Pre
feitos. Aduzem, ainda, que a continuidade de um bom
trabalho deve ser valorizada e mesmo incentivada em
benefício das Casas legislativas como um todo.

Apensada à de nº 101/2003, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 126/2003, de autoria do ilustre
Deputado João Herrmann Neto e outros, comunga
dos mesmos objetivos, embora empregando técnica
diversa: em vez de apenas suprimir a vedação hoje
existente no texto constitucional, cuida de inserir no §
4º do art. 57 permissão expressa no sentido da pos
sibilidade de recondução para os mesmos cargos na
eleição imediatamente subseqüente.

As propostas foram distribuídas, nos termos regi
mentais, à Comissão de Constituição e Justiça e Cida
dania, tendo recebido daquele órgão técnico parecer
favorável à admissibilidade de sua tramitação.

Por ato do Presidente da Casa, criou-se esta Comis
são Especial para o exame de mérito da matéria, em 10
de março deste ano, tendo sido eleito Presidente o nobre
Deputado Arlindo Chinaglia e designado Relator este que
subscreve o presente parecer. Aberto e esgotado o prazo
regimental, não foram apresentadas emendas.
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Por proposta desta Relataria acatada pelõ plê
nário da comissão, realizou-se reunião de audiência
pública, em 27 de abril último, com a presença dos
eméritos Professores da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Ors. Vicente Barreto e Luiz Roberto
Barroso, que honraram os trabalhos da comissão com
suas ilustres presenças e relevantes exposições feitas
sobre o tema em exame neste órgão técnico.

A exposição do Oro Vicente Barreto enfocou, de
um lado, o aspecto jurídico-constitucional, e de outro, o
ângulo exclusivamente político da medida preconizada
pelas duas propostas de emenda à Constituição aqui
tratadas. Quanto ao primeiro aspecto, aduziu, em sín
tese, que a norma proibitiva que se pretende revogar
seria, de fato, materialmente regimental, não estando
protegida por nenhuma cláusula pétrea do texto consti
tucional vigente. Observou que sequer se poderia rela
cioná-Ia com o principio republicano, como já reconhe
ceu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 192/92. por meio do
qual se firmou a tese de suanãocaracterização como
princípio constitucional, não Se exigindo sequer sua
reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados
ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. Não estando
protegida pordáusula pétrea, a alteração preconizada
pelas propostas emfocorestaria, assim, amparada do
ponto de vista jurídico-constitucional. No que tange ao
aspecto eminentemente político, defendeu a tese de
que o sistema atual tem maiores chances de provocar
tensões entre Executivo e Legislativo, sendo a regra da
possibilidade de reeleição mais adequada a assegurar
as boas condições de governabílidade.

Segundo convidado a usar da palavra, iniciou o
Dr. Luiz Roberto Barroso sua exposição demonstrando
a origem autoritária da regra afinal abrigada na Cons
tituição hoje em vigor. Lembrou que, até 1946, o tema
da eleição das mesas da Câmara e do Senado sequer
era tratado constitucionalmente, vindo a primeira refe
rência a aparecer somente com a Emenda Constitucio
nal nº 9/64, que acrescentou disposição ao texto então
em vigor determinando a reunião das Casas, no início
de cada legislatura, em sessões preparatórias, para
a posse de seus membros e eleição das respectivas
mesas. Observou quea proibição propriamente dita da
reeleição nasceu casuisticamente, tendo sido inserida
numa regra originariamente transitória, destinada a
aplicar-se a uma determinada Mesa (pelo AI nº 19/69),
mas acabou reproduzida.como disposição permanente
tanto no texto da Constituição de 1969 quanto, poste
riormente, no da Constituição hoje em vigor.

Trouxe ainda o emérito Professor informações
sobre a natureza controvertida da cláusula proibitiva
da reeleição no que tange a sua aplicabilidade em re-

lação a legislaturas diferentes, lembrando que ilustres
constitucionalistas, como José Afonso da Silva, já se
posicionaram vigorosamente contra o entendimento
que afinal se firmou, no sentido de se aplicar a regra
proibitiva apenas em relação a e~eições ocorridas no
âmbito de uma mesma legislatura.

Finalmente, sobre a admissibilidade constitucio
nal das propostas sob exame, demonstrou, na mesma
linha de argumentação exposta pe~o Professor Vicente
Barreto, não haver empecilhos á aprovação de qual
quer delas, não se configurando ofensa a nenhuma
cláusula pétrea nem a nenhum princípio constitucional
sensível ou estabelecido. Chamou a atenção, entre
tanto, para o fato de nenhuma das duas limitar nume
ricamente as possibilidades de recondução, o que as
tornaria pouco sintonizadas com a regra hoje vigente
relativamente aos cargos de chefe do Poder Executivo,
restrita a apenas uma.

Antes de adentrar no meu voto, propriamente dito,
farei algumas reflexões a luz do Direito comparado e
das tradições brasileiras.

A eleição de Presidente das Casas que integram
o Parlamento nas principais democracias do mundo,
sempre teve como princípio básico ode remeter para
os regimentos ou regulamentos dos mesmos, o pro
cesso da escolha. e mandato dos membros das suas
Mesas Diretoras.

No caso do Senado, há mais diversidade de trata
mento institucional, em razão das diferenças dos regi
mes federativos para os unitários, ainda, nas diferenças
próprias entre a República e a Monarquia.

1. o Sistema Americano
A Constituição dos Estados Unidos, nascida na

Convenção de Filadélfia, de 1787, e que tem servido
de paradigma para as repúblicas federalistas e pre
sidencialistas, estabelece que "A Câmara dos Depu
tados elegerá seu Presidente e demais membros da
Mesa.. :' (The House of Representatives shall choose
their Speaker and other Officers; artigo 1º, Seção 11,
5). O professor EdwardS. Corwin, em seu clássico "A
Constituição Norte-Americana" (traduzido e prefaciado
por Lêda Boechat Rodrigues, Zahar Editora, 1959) es
creveu que "Os poderes do Presidente da Câmara va
riaram grandemente em diferentes épocas. Dependem
inteiramente do regimento interno da Câmara".

A Convenção Constitucional de Filadélfia, preo
cupada com o equilíbrio federativo entre os Estados
que constituíram os Estados Unidos da América do
Norte, decidiu entregar a Presidência do Senado ao
VicePresidente dos Estados Unidos, conforme assim
dispõe a seção 111 do artigo 1º da Constituição:
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"4. O Vice-Presidente dos Estados Uní
dos presidirá o Senado, mas não poderá votar
senão em caso de empate".

5. O Senado escolherá os demais mem
bros da Mesa e também um Presidente pro
tempore, na ausência do Vice-Presidente, ou
quando este assumir o cargo de Presidente
dos Estados Unidos".

O eminente constitucionalista americano, Prof.
Bernard Schwart, que por duas v':?zes concedeu-me o
privilégio de recebê-lo na escola de Direito da Universi
dade de Brasília e de visitá-lo, em 1984, em seu escritó
rio na Faculdade de Direito da New York University, em
seu livro "Direito Constitucional Americano", traduzido
pela Forense, em 1966, escreveu que a constituição
americana ao dispor que cada Casa do Congresso
Federal pode mganizar o seu regimento (seção V, 2,
do art. 1º), tanto a Câmara dos Representantes como
o Senado, desde a primeira ~eunião do Congresso dos
Estados Unidos, em NewYork, em 4 de março de 1"789,
vem disciplinando o seu funcionamento através de dis
positivas regimentais. Assinala SC'H rartz que Thomas
Jefferson quando ocupava o posto de Vice-Presidente
dos Estados Unidos (1797-1801), preparou para seu
próprio uso, como Presidente do Senado, o trabalho
conhecido como Manual de Jefferson. "Este manual,
que foi uma tentativa realizadapelo seu erudito autor a
fim de descrever os pontos essenciais da prática par
lamentar inglesa de sua época, constitui ainda a base
do regimento interno do Legislativo americano".

O princípio da continuidade é a viga mestra das
instituições americanas. Sendo o ''fórum da nação",
na expressão de Schwartz, o Congresso Americano,
evita assim, que lutas internas pela sua mesa diretiva
desvie o foco principal da sua atuação. O dispositivo
regimental não veda, portanto, no caso da Câmara dos
Representantes, a reeleição do seu Presidente.

2. O Sistema Inglês
O Parlamento inglês, sobretudo a sua Câmara dos

Comuns, não pode deixarde ser lembrado aqui, até porque
os seus quase oito séculos de existência servem de reflexão
aos que lidam sobre a organização e o funcionamento dos
Parlamentos. A tradição do Speaker (a Presidência é com
posta só por ele), é parte integrante do constitucionalismo
inglês. No entanto, e para o tema da discussão da presente
Emenda Constitucional, é oportuna a observação do pro
fessor Paolo 8iscaretti di Ruffia ("Direito Constitucional",
Editora Revista dos Tribunais, 1984) sobre a Câmara dos
Comuns, "baluarte da democracia inglesa": "Nota-se que
a norma convencional em virtude da qual o nonpartisan
Speaker britânico é reeleito várias vezes (e, para não o
obrigar ase apoiar em um partido, não se apresentava,
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E!m seu colégio, outro candidato), não tem sido observada,
recentemente, devido às lutas políticas".

2. O Shtema Alemão
G)m o seu parlamentarismo Federalista, assim

cispõe, tout court, na sua Constituição Federal.

Artigo 40:
[Presidente; Regimento Interno]
(1) O Parlamento Federal elegerá o seu

Presidente, seus Vice-Presidentes e Secretá
rios. Ele elaborará o seu Regimento Interno.

A Constituição da República Federal da Alema
•:,1a crit)u, também, o Conselho Federal,. "constituído
de membros dos governos estaduais, sendo por este
':')meados e exonerados".

N.~o tendo semelhança com o nosso Senado Fe
deral, dspensa maiores referências neste momento.

.'. O Shtema Francês
A Constituição da República Francesa é taxativa

no seu art. 32.

"Le président de l'Assemblée nationale
est élu pour la durée de la législature. Le prési
dent du Sénat est élu aprés chaque renouvel
lement partiel". ("O Presidente da Assembléia
Nacional é eleito pelo período de legislatura.
O Presidente do Senado é eleito após cada
renovação parcial").

Aliás, no caso, vale a pena citar o interessante
cumentário ao art. 32 do texto da Lei Maior France
l:a, feito pelo Professor Guy Carcassonne, em seu
livro "La Constitution", prefaciado pelo famoso jurista
'~lncês Georges Vedei ("Éditions du Seuil", 2000, 4ª
edição). O Senado da França entre 1959 (a Constitui
,10 francesa é de 1958) e 1998, teve apenas quatro
r residEntes. Por sua vez a Assembléia Nacional, no
rnesmc período conheceu nove Presidentes, desta
;, mdo-:;e entre eles Jacques Chaban Delamas que a
,-,residiu durante uma quinzena de anos (1958-1969,

978-1981,1986-1988).

i SisttJma Ibérico
N·J estudo comparativo da matéria constitucio

"11, é sempre de bom alvitre a busca da experiência
ibérica,

N:> caso de Portugal, o artigo 178 da sua Consti
tuição, 91enca na Competência interna da Assembléia
c~a RepJblica, a eleição do seu Presidente e os demais
r'1embros da Mesa. Por sua vez, o Regimento da As
l: embléa da República é taxativo em seu art. 150 inciso
1: "O P(esidente é eleito por legislatura".

Por sua vez, a Constituição Espanhola ao dispor
LO seu:trt. 72 que as Câmara (Câmara dos Deputados
e Senal::fo) estabelecerão seus próprios regulamentos,
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diz em seu inciso 2 que elas "elegem seus respectivos
Presidentes e demais membros de suas Mesas:'

6.A tradição brasileira
As Constituições brasileiras que antecederam o

regime autoritário, não trataram da possibilidade ou
não da reeleição dos membros dos Casos Legislati
vos. A própria Constituição de 1967, repetiu o conti
do no art. 40 da Constituição de 1946. Foi a Emenda
Constitucional, nº 1, de 1969, editada pelos Ministros
Militares, que introduziu na Carta de 1967, a letra h,
ao seu artigo 30, verbis: "será de dois anos o manda
to para membro da Mesa de qualquer das Câmaras,
proibida a reeleição". O que se sabe,. é que após sete
mandatos consecutivos do Deputado Raniéri Mazilli
(a eleição, de acordo com o regimento da Casa de 46
era anual), por quem a chamada "linha dura" do regime
autoritário não nutriasimpatia, a proibição de reeleição
do Presidente da Câmara veio a constar dos nossos
textos constitucionais. A Carta de 1967 também supri
miu a nossa tradição republicana do Vice-Presidente
da República presidir o Senado Federal.

É de se notar, inclusive, que nem a Carta outor
gadado Império chegou a tanto, porquanto o seu ar
tigo 21, remetia aos regimentos respectivos a eleição
dos membros das duas Casas do Parlamento. O maior
constitucionalista do Império, Pimenta Bueno, escreveu,
a respeito, que os cargos da Mesa "devem ser filhos
da eleição e confiança das Câmaras" ("Direito Público
Brasileiro e Anais da Constituição do Império", edição
Universidade de Brasília/Senado Federal, 1978).

Este é o relatório.

11 - Voto do Relator

As propostas de emenda à Constituição em exame
nesta Comissão, como fartamente demonstrado pelos
ilustrados Professores Doutores que nos honraram com
suas elucidativas exposições sobre o tema em análise,
cuidam de resgatar uma tradição do direito constitucio
nal brasileiro que remontava à Constituição de 1824 e
se quebrara apenas sob o regime autoritário da Carta
de 1967/1969: a que permitia, implícita ou explicita
mente, a possibilidade de reeleição dos membros
das mesas diretoras das casas legislativas.

Tal tradição encontrava, como ainda encontra, eco
nos sistemas constitucionais da maioria das democra
cias contemporâneas, onde o principio da reeleição das
mesas das casas legislativas ou de sua continuidade
por toda a legislatura é aceito sem disputa. Trata-se
hoje em dia de matéria praticamente consensual.

Proibições como a existente na constituição de
1988, só têm correspondência em regimes como o
mexicano, que também herdou o instituto do regime
autoritário anterior, dominado pelo PRI - Partido Re-

yolucionário Institucional, que tinha evidente preocu
pação em enfraquecer os poderes dos presidentes
do Congresso.

Podemos listar uma série de argumentos favorá
veis ao princípio da reeleição das mesas das Casas
legislativas.

Em primeiro lugar a possibilidade de reeleição do
presidente sedimenta o processo de institucionalização
do poder legislativo. A presidência é instituição respon
sável pela manutenção das regras e procedimentos
da atividade parlamentar. Sua estabilidade permite
a consolidação dos seus mecanismos de decisão, o
que sem dúvida contribui para a maior legitimidade e
eficácia do processo legislativo.

Em segundo lugar, a permissão de reeleição para
os cargos da mesa no Congresso fornece um incenti
vo adicional ao maior envolvimento de seus membros
com o aprimoramento institucional e administrativo das
duas casas. Questões como eficiência administrativa
e reciprocidade política podem adquirir importância
fundamental na disputa pela reeleição, dimensões,
que, por força da proibição atual, não podem se fazer
presentes. Demais, a reeleição permite a adoção de
medidas de longo prazo no aprimoramento da função
legislativa, queatualmente se tornam difíceis de serem
discutidas, devido à exigüidade do mandato das mesas
da Câmara e Senado e sua proibição de reeleição.

Em terceiro lugar, a permissão da reeleição das
mesas consolida o status constitucional do legislativo
perante os outros poderes. Um presidente do Senado
ou da Câmara com apoio continuado de seus pares
será sem dúvida uma voz de maior ressonância no
sistema político e com maior capacidade de tornar
públicas as demandas do legislativo.

Finalmente, a atual proibição da reeleição para os
cargos da mesa da Câmara e do Senado impõe custos
de negociação desnecessários à maioria governante,
com repercussões ainda mais negativas sobre o an
damento dos trabalhos legislativos. Sabemos que o
processo democrático, se o queremos legítimo, precisa
criar condições efetivas para a proteção das minorias.
Tal proteção não implica, no entanto, a desfiguração da
vontade da maioria ou a criação de regras impositivas
que a desagreguem, introduzindo instabilidade e par
ticularismos exacerbados no processo legislativo.

Em relação especificamente às propostas de
emenda examinadas no âmbito desta Comissão, só
temos um reparo a fazer. Embora adepto de que a
Presidência desta Casa e do Senado fosse por toda
legislatura, parece-nos necessário incluir o limite de
recondução para apenas um mandato consecutivo, de
modo a evitar a perpetuação de lideranças pessoais no
âmbito do Congresso Nacional, o que afrontaria o prin-



20910 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2004

cípio democrático de alternância de poder. Com essa
preocupação, entendemos conveniente a aprovação
da matéria na forma do substitutivo em anexo.

Tudo isto posto, concluímos nosso voto no sentido
da aprovação das Propostas de Emenda à Constituição
de nOs 101 e 126, de 2003, na forma do substitutivo
que apresentamos.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2004. - Deputado
Paes Landim, Relator.

SUBSTITUTIVO ÀS PROPOSTAS DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO NºS 101 E 126, DE 2003

Altera o § 4º do art. 57 da Constituição
Federal, dispondo sobre a possibilidade de
uma reeleição para os cargos das Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60. § 3º da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º O § 4º do art. 57 da Constituição Federal
passa a vigorar com a redação seguinte:

"Art. 57(...).

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em
sessões preparatórias, a partir de 10 de feverei
ro, no primeiro ano da legislatura, para a posse
de seus membros e eleição das respectivas
Mesas, para mandato de dois anos, admitida,
uma vez, a recondução para os mesmos cargos
na eleição imediatamente subseqüente

..................................................... (NR):'

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publ icação.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2004. - Depu
tado Paes Landim, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Durante a discussão da matéria nesta Comissão,
convenci-me da conveniência de aceitar a sugestão apre
sentada pelo nobre Deputado professor Luizinho no sentido
de tornar mais precisa a redação proposta para o § 4º do
art. 57, da Constituição Federal, limitando a apenas uma
a possibilidade de recondução para os cargos da Mesa,
independentemente de legislatura. De acordo com as notas
taquigráficas, em que justifiquei o atendimento da suges
tão do ilustre colega, estamos reformulando os termos de
nosso pareceroriginal para contemplar, no substttutivo que
apresentamos, a alteração redacional sugerida.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. - Deputado
Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chinaglia)
- Concedo a palavra ao Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - Sr.
Presidente, conversei com o Sr. Relator e queria fazer
apenas uma proposição de texto que tem o mesmo
objetivo e o mesmo sentido. E, parece-me, com maior
clareza jurídica, evitará qualquer demanda posterior.
Seria o seguinte. Na parte final, à página 2, estaria:

... para mandato de dois anos, admitida
uma única reeleição subseqüente e indepen
dente de legislatura...

Apenas para evitar aquela dúvida que se tem ao
retomar um novo mandato, um novo ciclo se reinicia.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Por favor,
repita, Deputado! Seria "admitida.. :'

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO
- Seria o seguinte:

...dois anos, uma única reeleição - entre
parênteses - subseqüente -,independente
mente de legislatura...

Aí, ficará claro.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 101-A, DE 2003, DO SENHOR
BENEDITO DE LIRA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO §4º DO ART. 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL:'
(AUTORIZANDO A REELEiÇÃO DOS MEMBROS

DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL)

(REELEiÇÃO DA MESA)

PARECER DA COMISSAO

A Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda á Constituição nº 101-A,
de 2003, do Deputado Benedito de Lira e outros, que
dá nova redação ao § 4º do art. 57 da Constituição
Federal", em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Aloysio Nunes Ferreira
e Jutahy Junior, pela aprovação desta, e da Proposta
de Emenda à Constituição nº 126, de 2003, apensada,
com substitutivo, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Paes Landim, que apresentou complemen
tação de voto.

Participaram da votação os Deputados Arlindo
Chinaglia - Presidente, Vicente Pires Franco e Luiz
Sérgio, Vice-Presidentes, Paes Landim - Relator, Aloy
sio Nunes Ferreira, Álvaro Dias, Benedito de Lira, Dr.
Evilásio, Gastão Vieira, José Pimentel, Jutahy Junior,
Luciano Castro, Professor Irapuan Teixeira, Professor
Luizinho, Rubens Otoni, Sandro Mabel, Sarney Filho,
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Valdemar Costa Neto e Zarattini - titulares, Átila Uns,
íris Simões e Wilson Santiago - suplentes.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2004. - Depu
tado Arlindo Chinaglia, Presidente - Deputado Paes
Landim Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSAO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 101, DE 2003

(Apensa a PEC nº 126, DE 2003)

Altera o § 4º do art. 57 da Constituição
Federal, dispondo sobre a possibilidade
de uma reeleição para os cargos das Me
sas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
,promulgam a seguinte emenda constitucional:

Art. 1º O § 4º do art. 57 da Constituição Federal
passa a vigorar com a redação seguinte:

"Art. 57 (...)

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em
sessões preparatórias, a partir de 1º de feverei
ro, no primeiro ano da legislatura, para a posse
de seus membros e e~eição das respectivas
Mesas, para mandato de dois anos, admitida,
uma vez, a recondução para os mesmos car
gos na eleição imediatamente subseqüente,
independentemente de legislatura.

.....................................................(NR):'

Art.2º Esta Emenda Constitucional entra em vi
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2004. - Depu
tado Arlindo Chinaglia, Presidente - Deputado Paes
Landim, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 258-A, DE 2001

(Do Sr. Ricardo Izar)

Acrescenta inciso ao § 6º do art. 6º da
Lei Complementar nº 110, de 29 de junho
de 2001, para·permitir a movimentação do
valor integral dos créditos de complemen
tos de atualização monetária do Fundo de
Garantia doTempo de Serviço - FGTS, nos

de aquisição de moradia própria;
pareceres: Comissão de Traba

lho, de Administração e Serviço Público,

pela aprovação deste e pela rejeição dos
de nºs 291/02 e 336/02, apensados (rela
tor: DEP. TARCISIO ZIMMERMANN); e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
incompatibilidade e inadequação financeira
e orçamentária deste e dos de nOs 291/02
e 336/02, apensados (relator: DEP. WASNY
DE ROURE).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

De iniciativa do eminente Deputado Ricardo Izar
o projeto em análise objetiva permitir a movimentação
do valor integral dos créditos de complementos de atu
alização monetária do FGTS nos casos de aquisição
de moradia própria.

Argumenta, o nobre autor do projeto, que se os
complementos de atualização puderem ser utilizados
para abater ou quitar financiamentos habitacionais, os
montantes sacados para tal fim retornarão ao próprio
fundo, sob a forma de principal e juros de operação de
crédito realizadas na área de habitação popular. O que
se configura como encontro de contas, sem impactos
importantes sobre o patrimônio líquido do FGTS.

Encontram-se apensados o Projeto de Lei Com
plementar nº 291, de 2002, do Deputado Chico da
Princesa que altera a Lei Complementar nº 110, de
2001, para permitir a movimentação do valor integral
dos créditos de complementos de atualização mone
tária do FGTS, nos casos de amortização ou paga
mento integral de financiamento para aquisição de
moradia própria, desde que contraído no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH; e o Projeto
de Lei Complementar nº 336, de 2002, do Deputado
Luiz Carlos Hauly que.altera a Lei Complementar nº
110, de 2001 , para permitir a movimentação do valor
integral dos créditos de complementos de atualização
monetária do FGTS, nos casos de amortização ou pa
gamento integral de financiamento para aquisição de
moradia própria, contraídos no âmbito do SFH, e no
caso de pagamento total ou parcial de preço da aqui
sição de moradia, desde que a operação seja financi
ável nas condições vigentes para o SFH, bem como
para a compensação de débitos próprios relativos a
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quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF.

O Projeto de Lei Complementar nº 29 ,'2002 foi
aprovado na Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, e os projetos apensados foram
rejeitados.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição
quanto ao mérito e à sua compatibilidade ou adequa
ção com o plano plurianual, a lei de diret(zes orça
mentárias e o orçamento anual, nos termos do Regi
mento Interno da Câmara dos D0;::,utados (RI, arts, 32,
IX, "h" e 53, 11) e de Norma Interna da Comissão de
Finanças e Tributação, que "estabelece procedimen
tos para o exame de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira", aprovada pela CFT em 29
de maio de 1996.

Para efeitos desta Norma entende-se como:
a) compatível a proposição que não conflite com

as normas do plano plurianual, da lei de diretrizes or
çamentárias, da lei orçamrntária anual e demais pro
posições legais em vigor, principalmente a Lei Com
plementar nº 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) e;

b) adequada a proposição que se adapte, se
ajuste ou esteja abrangida pelo plano plurianual, pela
lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentá
ria anual.

A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de
2001, instituiu contribuições sociais para fazer face ao
pagamento do complemento de atualização monetária
em contas vinculadas do FGTS, uma incidente sobre
o montante de todos os depósitos devidos, referentes
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviç<. - FGTS,
durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido
das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, no
caso de despedida sem justa causa do trabalhador, e
outra sobre a remuneração devida, no mês anterior, a
cada trabalhador,

A lei, ainda, prevê que a contribuiçdo sobre a
remuneração devida, no mês anterior, ao trabalhador
será devida pelo prazo de 60 meses a contar de sua
exigibilidade (§ 2º do art. 2º ), portanto com duração
até o ano de 2006. Consta no orçamento de 2003 a
previsão de arrecadação de R$ 1.670.913,734,00 com
as contribuições instituidas.

A fim de compatibilizar a entrada das receitas com
afluxo de dispêndios foram escalonados prazos para
os créditos nas contas do FGTS, que variaram de julho
de 2002 a janeiro de.2007 (inciso 11 art. 6º).

A antecipação do crédito previsto no presente
projeto de lei complementar resultará em descompasso
€'ntre rEceita e despesa, razão pela qual consideramos
inadequado e incompatível

PI~lo exposto, Voto Pela Incompatibilidade e Pela
InadeqJação Orçamentária e Financeira do Projeto, e
dos Projetos de Lei Complementar Nº 291, de 2002 e
.,.) 336, de 2002, APENSADOS.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2004. - Wasny
de Retire, Relator.

111 - Parecer da Comissão

AComissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
::-comp3.tibilidade e inadequação financeira e orçamen
~ ria de Projeto de Lei Complementar nº 258/01 e dos
I· LP's nOs 291/02 e 336/02, apensados, nos termos do
parecei' do relator, Deputado Wasny de Roure.

E~)tiveram presentes os Senhores Deputados:
N;~lson Bornier,Presidente; Paulo Rubem San

tiago € Carlos Willian,Vice-Presidentes; Alexandre
;~anto~j, Antonio Cambraia, Armando Monteiro,
Carlito Merss, Coriolano Sales, Eliseu Resende,
Félix Mendonça, Fernando Coruja, João Leão, José
'~1mentel, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Mussa
~ 9mes, Onyx Lorenzoni, Pauderney Avelino, Paulo
J\fonscl, Pedro Novais, Roberto Brant, Virgílio Gui
,",arãeH, Veda Crusius, Eduardo Cunha, Francisco
Turra, ,José Militão, Wasny de Roure e Zonta.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. - Depu
tado Nolson Bornier, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 2.154-B, DE 1999
(Do Sr. Flávio Derzi)

Altera as Leis nºs 9.503, de 1997 e 8.666,
de 1993; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, pela rejeição deste e dos de nºs 4.376/01
e 4.516/01, apensados (relator: DEP. ARNAL
DO FARIA DE SÁ); e da Comissão deViação
e Transportes, pela aprovação deste e dos
de nºs 4.376/01 e 4.516/01, apensados, com
substitutivo (relator: DEP. MILTON MONTI).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Viação
e Transportes; e De Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24

" "g".

':ublicação do Parecer da Comissão de Viação e
"! 'ransportes
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I - Relatório

O Projeto de lei em exame apresenta duas propos
tas: a primeira, referente à Lei nº 9.503/97, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, acrescenta parágrafo
ao art. 320, pelo qual estabelece que a receita arreca
dada com as multas de trânsito não será aplicada na
remuneração do particular em razão da compra, ins
talação, manutenção ou do aluguel de aparelhagem
que proporcione a fiscalização de trânsito por meio
elétrico, eletrônico ou fotográfico.

A segunda proposta, concernente à Lei nº
8.666/93, acrescenta inciso 111 ao § 1º, do art. 3º, pelo
qual fica vedado aos agentes públicos promover licita
ção ou celebrar contrato que preveja forma de remu
neração baseada em parcela ou percentual de receita
auferida pelo Poder Público, a qualquer título.

A este projeto foram apensos os seguintes:
1. PL nº 4.376/2001, que altera a Lei nº 9.503/97

e a Lei nº 8.666, com a finalidade, em primeiro lu
gar, de impor regras adicionais para a autuação por
meio de equipamento eletrônico de fiscalização de
trânsito; e, em segundo, de impedir a celebração
de contratos, entre a Administração e particula
res, que prevejam como forma de remuneração do
contratado uma parcela de receita auferida pelo
Poder Público;

2. PL nº 4.516/2001, que acresce dois parágrafos
ao art. 280 da Lei nº 9.503/97 pelos quais estabelece,
primeiro, qUe os aparelhos eletrônicos e equipamen
tos audiovisuais utilizados para comprovar infração de
trânsito deverão ser aferidos e certificados, no mínimo
trimestralmente, por entidade independente, idônea e
de reconhecida competência e capacitação quanto à
suas condições de uso, funcionamento e exatidão dos
seus resultados.

Em seguida, que deverá ser considerado sem
efeito o auto de infração lavrado em decorrência do uso
de aparelho, equipamento ou outro meio tecnologica
mente disponível que não estiver comprovadamente
em dia com a certificação exigida.

Nesta Comissão, não foram apresentadas emen
das ao projeto e seus apensos.

11 - Voto do Relator

Vemos que a apresentação das propostas em
pauta justifica-se pela simples razão de que o uso de
equipamentos e aparelhos eletrônicos na fiscalização
de trânsito iniciou-se adotando procedimentos muito
questionáveis e condenáveis. Com efeito, essa fiscali
zação tem sido realizada mediante contratos com em
presas privadas, proprietárias desses equipamentos
eletrônicos, cujo pagamento, em alguns casos, vem
sendo proporcional às multas arrecadadas.

Ora, essa tem sido uma fonte fabulosa de recur
sos para os órgãos de trânsito e acabou-se tornando
também o mesmo para essas empresas privadas con
tratadas. Com o propósito de garantir essa arrecada
ção, já ocorreram situações em que o próprio pessoal
das empresas fiscalizava o tráfego, mediante radares
móveis, sem a presença da autoridade ou agentes
da autoridade de trânsito. Essa é, sem dúvida, uma
associação espúria entre a Administração Pública e
a iniciativa privada, que pode ser a origem do que se
passou a chamar de "indústria das multas".

A partir daí, criou-se uma po~êmica com base na
desconfiança de que tais aparelhos possam não estar
devidamente aferidos ou regulados, até propositalmen
te, para fins de aumentar a arrecadação de modo a
beneficiar Municípios e empresas fornecedoras des
ses equipamentos.

As propostas.apresentadas pelos projetos de lei
em exame cuidam, basicamente, da adoção de medi
das que coíbam tanto a fiscalização de trânsito irregu
lar, como a associação indevida entre a Administração
Pública e a iniciativa privada nos casos em que se dá
a fiscalização do Estado sobre o cidadão.

Diante dos fatos observados e da indignação de
muitos condutores relacionada ao presente uso dos equi
pamentos eletrônicos na fiscalização de trânsito, consi
deramos essas propostas válidas e muito oportunas.

Sensibilizado pelas medidas contidas nessas pro
postas! o ilustre Déput~do Laire Rosado, Relator original
do projeto na Comlssao de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, foi pela aprovação das proposições
na forma de um Substitutivo por ele apresentado. Ao
examinar a avaliação do nobre Relator ficamos con
vencidos davalidade de seu Substitutiv~, no que tange
especificamente às questões de trânsito.

Sem, no entanto, declinar deuma apreciação do
contexto da lei de licitações e contratos, vale ressaltar
a observação a ela referente feita pelo mencionado
Relator, aqual não questionamos: "sob a ótica da téc
nica legislativa, o inciso que o art. 3º do projeto intro
duz no § 1º do art. 3º da. Lei nº 8.666/93 ficará mais
bem colocado no art. 55 daquela lei, pois é nele que
se tratam das cláusulas contratuais".

Dest.a forma, acatamos o Substitutivo apresentado
p.e.'o refendo ~eputado, dele excluindo alguns dispo
SitiVOS acrescidos, que se distanciam da competência
desta Comissão de Viação eTransportes. Vale ressaltar
que a proposição, bem como o referido Substitutivo
foram rejeitados na Comissão de Trabalho de Admi~
nistração e Serviço Público. '

Pelo exposto, somos pela aprovação do PL nº
2.154/99, do PL nº 4.376/2001 e do PL nº 4516/2001
nos termos do Substitutivo que ora apresentamos. '

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2003.
- Deputado Milton Monti, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
NQ 2.154, DE 1999

Altera a Lei nQ9.503/97, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei nQ

8.666/93, que institui normas para licitações
e contratos da administração pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 280 da Lei nº 9.503/97 passa a vi

gorar acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 280 .

§ 5º Os aparelhos, equipamentos e meios
tecnologicamente disponíveis a que se refe
re o § 2º deste artigo deverão ser aferidos e
certificados, no mínimo trimestralmente, por
entidade independente, idônea e de reconhe
cida capacitação técnica, quanto às suas con
dições de uso, funcionamento e precisão dos
seus resultados.

§ 6º A infração apurada por aparelho,
equipamento ou outro meio tecnologicamente
disponível, que não estiver comprovadamente
em dia com a certificação de que trata o § 5º,
será considerada nula (AC)."

Art. 2º O art. 55 da Lei nº 8.666/93, passa a vi
gorar acrescido do seguinte parágrafo:

Art. 55 .

§ 4º É vedada a inclusão de cláusula de
remuneração baseada em parcela ou percen
tual de receita auferida pelo Poder Público, a
qualquer título. (AC)"

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

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2003.
- Deputado Milton Monti, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 2. 154-A/99 e os de nºs 4.376/01 e
4.516/01 , apensados, com substitutivo, nos termos do
parecer do relator, Deputado Milton Monti. O Deputado
8eto Albuquerquer votou com retrições.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Wellington Roberto- Presidente, Giacobo, Pedro

Chaves e Neuton Lima - Vice-Presidentes, Affonso
Camargo, Aracely de Paula, 8eto Albuquerque, Chico
da Princesa, Devanir Ribeiro, Francisco Appio, Hélio
Esteves, Humberto Michiles, Lael Varella, Leônidas
Cristino, Marcelo Teixeira, Mário Negromonte, Philemon

Rodrigues, Romeu Queiroz, Tadeu Filippelli, Teima de
Souza, Gilmar Machado e Marcello Siqueira.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2004. - Depu
tado Wellington Roberto, Presidente.

PROJETO DE LEI NQ 2.154-8, DE 1999
(apensados os PLs nºs 4.376/01 e 4.516/01)

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei nº 9.503/97, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei nQ

8.666/93, que institui normas para licitações
e contratos da administração pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 280 da Lei nº 9.503/97 passa a vi

gorar acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 280 .

§ 5º Os aparelhos, equipamentos e meios
tecnologicamente disponíveis a que se refere o
§ 2º deste artigo deverão ser aferidos e certifi
cados, no mínimo trimestralmente, por entidade
independente, idônea e de reconhecida capaci
tação técnica, quanto às suas condições de uso,
funcionamento e precisão dos seus resultados.

§ 6º A infração apurada por aparelho,
equipamento ou outro meio tecnologicamente
disponível, que não estiver comprovadamente
em dia com a certificação de que trata o § 5º,
será considerada nula (AC):'

Art. 2º O art. 55 da Lei nº 8.666/93, passa a vi
gorar acrescido do seguinte parágrafo:

Art. 55 .

§ 4º É vedada a inclusão de cláusula de
remuneração baseada em parcela ou percen
tual de receita auferida pelo Poder Público, a
qualquer título.{AC)"

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

Sala da Comissão, 28 de abril de 2004. - Depu
tado Wellington Roberto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.369-8, DE 2001
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a divulgação do direito
dos passageiros do transporte público cole
tivo rodoviário intermunicipal, interestadual
e internacional à indenização em caso de
acidente de trânsito; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
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Ambiente e Minorias, pela aprovação des
te (Relator: Deputado. Aníbal Gomes); e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo (Relator: Depu
tado Edmar Moreira).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e· de Redação
(Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, a proposição em epígrafe, tendo por
objetivo possibilitar, aos usuários do transporte rodo
viário público coletivo, maior acesso às informações
sobre direitos de ordem indenizatória.

Justifica o autor:

Embora transportados aos milhares por
ano, poucos usuários conhecem e raros acio
nam os direitos em relação à cobertura de se
guros contratados para casos de acidentes de
trânsito pelas empresas prestadoras do ser
viço público de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal, interestadual e internacional
de passageiros.

O Seguro obrigatório de Danos Pessoais
- DPVAT, impositivo para todo veículo da frota
nacional, prevê três tipos de indenização, con
siderando sinistros dos quais resultem morte,
invalidez permanente ou apenas ferimentos
que exijam cuidados médicos. Os valores das
indenizações estipulados atualmente pela Su
perintendência de Seguros Privados -SUSEP
-são de RS 6.754,01 para as duas primeiras
situações e de RS 1.524,54 para a terceira
circunstância.

Por sua vez, o Seguro de Responsabili
dade Civil do transporte interestadual e inter
nacional de passageiros deve ser contratado
pelas empresas com cobertura no valor de RS
800 mil, por veículo e por viagem realizada,
a ser rateado entre as vítimas nos casos de
acidente de trânsito conforme acordo entre as
partes ou em cumprimento a sentença judicial
transitada em julgado. (...)

A divulgação dos direitos dos usuários de
receberem indenizações em casos de sinistros

Sexta-feira 7 20915

no trânsito envolvendo veículos do transporte
público coletivo intermunicipal, interestadual
e internacional revela-se significativa, tendo
em vista a garantia da executoriedade dos
mesmos.

Afinal, grande parcela desse usuários
pertencem a categoria de renda menos favo
recida, na qual o apoio material em situações
críticas é muito importante.

A matéria foi distribuída para análise, em primeiro
lugar, da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, onde logrou aprovação.

Sendo conclusiva a tramitação, foi aberto, nos
termos do art. 119 do Regimento Interno, prazo para
o oferecimento de emendas, sem que houvesse apre
sentação por parte dos senhores parlamentares.

Compete-nos, nos termos do art. 32, 111, a, do
mesmo estatuto, a análise de constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição é constitucional haja vista, formal
mente, a previsão constitucional que defere compe
tência à União para legislar sobre o tema (art. 22, XI),
sendo o Congresso Nacional a sede adequada para
a sua apreciação. A iniciativa parlamentar encontra
amparo constitucional (art. 61).

Ademais, exsurge da Constituição, entre tantos
dispositivos, o direito à informação.

De igual modo, podemos considerá-Ia jurídica, na
medida em que guarda consonância com os princípios
informadores do nosso ordenamento jurídico, inclusive
aqueles bem assentados no Código de Defesa do Con
sumidor - Lei nº 8.078/90 - como o mesmo direito à
informação e a efetiva reparação de danos (art. 6º).

Para o aperfeiçoamento da técnica legislativa, in
clusive para adequá-Ia aos parâmetros estabelecidos
pela a Lei Complementar nº 95/98, alterada pela Lei
Complementar nº 107/2001, faz-se necessário que as
disposições do Projeto sob análise sejam inseridas no
diploma em vigor que trata do Seguro Obrigatório, qual
seja a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, de
modo a facilitar a sua aplicação. Apresentamos, nesse
sentido, Substitutivo;

Neste termos, votamos pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 4.369,
de 2001, nos termos do Substitutivo que aperfeiçoa a
técnica legislativa.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2003.
Deputado Edmar Moreira, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 4.369, DE 2001

Acrescenta o art. 11-A à Lei nl! 6.194
de 19 de dezembro de 1974, que "Dispõe
sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pes
soais causados por veículos aut -notores
de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas
transportadas ou não".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Insira-se, na Lei nQ 6.194, de 19 de de

zembro de 1974, o seguinte art. 11-A:

"Art. 11-A As empresas responsáveis pela
prestação do serviço público de transporte co
letivo rodoviário intermunicipal, interestadual e
internacional ficam obrigadas a divulgar o direi
to dos passageiros de receberem indenizações
em caso de acidente de ti ânsito, decorrentes
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
- DPVAT - e do Seguro de Responsabilidade
Civil do transporte interestadual e internacio
nal, mediante as seguintes formas:

I - cartaz de fácil leitura disposto em lo
cai visível dos guichês de venda dos bilhetes
de passagem;

11 - nota de fácil leitura no verso do bi
lhete de passagem.

Parágrafo único. O aviso aos passageiros
deve esclarecer sobre os c':~"!rentes valores de
indenização a serem pagos aos beneficiários
pelo DPVAT em função da ocorrência de mor
te, invalidez permanente ou ferimentos que
demandem apenas cuidados médicos, como
também sobre o valor do seguro de respon
sabilidade civil contratado, por veículo e por
viagem, pelas empresas de transporte interes
tadual e internacional, destinado à composição
de danos causados aos passageiros em caso
de acidente de trânsito:'

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor no pra~.~ de ses
senta dias a contar da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2003. 
Deputado Edmar Moreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei nQ 4.369-A/2001, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Edmar Moreira. Estiveram presentes os
Senhores Deputados: Maurício Rands - Presidente,
Antonio Carlos Biscaia, Vic Pires Franco e Nelson Trad

- Vice-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Carlos Mota, Dimas Ramalho, Edmar Moreira, Edna
Macedcl, Eliseu Padilha, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo,
Inaldo Leitão, Jefferson Campos, João Almeida, João
Paulo Gomes da Silva, José Eduardo Cardozo, José
Floberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Lindberg Fa
rias, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes
FHbeiro Filho, Michel Temer, Ney Lopes, Odair, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Regi
'i ,Ido Germano, Roberto Magalhães, Rubinelli, Sér
rio Mir;3.nda, Sigmaringa Seixas, Takayama, Vicente
Arruda Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, André de
Paula, Átila Lira, Colbert Martins, Fernando Coruja,
Isaías Hilvestre, Jaime Martins, Jair Bolsonaro, Laura
Carneiro, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Rubens
Otoni e Severiano Alves.

S'3.la da Comissão, 27 de abril de 2004. - Depu
~ do Maurício Rands, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJC

Acrescenta o· art. 11-A à Lei nl! 6.194
de 19 de dezembro de 1974, que "Dispõe
sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pes
soais causados por veículos automotores
de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas
transportadas ou não".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Insira-se, na Lei nQ 6.194, de 19 de de

7'7mbrc de 1974, o seguinte art. 11-A:

"Art. 11-A As empresas responsáveis pela
prestação do serviço público de transporte co
letivo rodoviário intermunicipal, interestadual e
internacional ficam obrigadas a divulgar o direi
to dos passageiros de receberem indenizações
em caso de acidente de trânsito, decorrentes
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
- DPVAT - e do Seguro de Responsabilidade
Civil do transporte interestadual e internacio
nal, mediante as seguintes formas:

I - cartaz de fácil leitura disposto em lo
cai visível dos guichês de venda dos bilhetes
de passagem;

11 - nota de fácil leitura no verso do bi
lhete de passagem.

Parágrafo único. O aviso aos passageiros
deve esclarecer sobre os diferentes valores de
indenização a serem pagos aos beneficiários
pelo DPVAT em função da ocorrência de mor
te, invalidez permanente ou ferimentos que
demandem apenas cuidados médicos, como
também sobre o valor do seguro de respon-



Maio de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 20917

sabitidade civil contratado, por veículo e por
viagem, pelas empresas de transporteinteres
tadual e internacional, destinado à composição
de danos causados aos passageiros em caso
de acidente de trânsito."

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor no prazo de ses
senta dias a contar da data de sua publicação.

Sala.da Comissão, 27 de abril de 2004. - Depu
tado Maurício Rands, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.100-B, DE 2002
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera o artigo 31 da lei 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre o Có
digo de Proteção e Defesa dlo Consumidor;
tendo pareceres: da Comissão de Defesa do
Consum idor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação (relator: DEP. LUIZ RIBEIRO); e
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com substitutivo
(relator: DEP. INALDO LEITÃO).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

a projeto de lei em tela, de autoria do Deputado
Celso Russomano, visa a alterar o art. 31 da Lei nQ

8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre
o chamado Código de Proteção e Defesa do Consu
midor.

A alteração consiste em incluir o peso dentre as
informações que devem ser asseguradas ao consumi
dor quando da oferta e apresentação do produto.

Para0 Autor, na justificação, a referida lei foi
omissa quanto a esse aspecto, dando margem a si
tuações análogas à ocorrida recentemente, quando o
fabricante, reduzindo o peso do sabão em pó, man
teve o mesmo tamanho da embalagem e preço, com
prejuízo para o consumidor.

a projeto mereceu a aprovação da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
conforme parecer do Deputado Luiz Ribeiro.

Desarquivada na presente legislatura, para voltar
ao trâmite previsto no parágrafo único do art. 105, do

-.

Regimento Interno, a proposição não recebeu qualquer
emenda nesta Comissão no prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete a Comissão de Constitui
ção, Justiça e de Redação pronunciar-se sobre a pro
posição quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

Analisando-a à luz do ordenamento jurídico-cons
titucional em vigor, não se vislumbra empecilho insu
perável à sua normal tramitação.

as requisitos essenciais pertinentes à competência
da União para legislar sobre a matéria e à iniciativa legis
lativa obedecem ao disposto nos arts. 22, incisos I e XXIX,
48, caput, e 61 ,caput, da Constituição Federal, e 48 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Quanto à técnica legislativa, o projeto está a me
recer aprimoramento, para adequá-lo às exigências
da Lei Complementar nQ 95, de 1998, alterada pela
de nº 107, de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis. Com
esse propósito, sem qualquer alteração no conteúdo
do projeto, propõe-se alterar-lhe a forma

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técni.ca legislativa do Projeto de Lei nQ

6.100, de 2002, nos termos do Substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2003.

- Deputado Inaldo Leitão, Relator.

SUBSTITUTUVO AO PROJETO DE LEI
Nº 6.100, DE 2002

Altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990,que dislJlÕe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q a art. 31 da Lei nQ 8.078, de 11 de setem

bro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 31. A oferta e apresentação de produ
tos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualida
des, quantidade, composição, peso, preço, garan
tia, prazos de validade e origem, entre outros da
dos, bem como sobre os riscos que apresentam
à saúde e segurança dos consumidores:'(NR)

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

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2003.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei nº 6.100/2002, nos termos do Parecer do Relator
Deputado Inaldo Leitão. '

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maurício Rands - Presidente, Antonio Carlos Bis

caia e Nelson Trad - Vice-Presidentes Alceu Coltares
Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Antoni~
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Carlos Mota, Datci Coelho, Dimas Ramalho, Edna Ma
cedo, Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo,
Jefferson Campos, João Almeida, João Paulo Gomes
da Silva, José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda,
Jutahy Junior, Lindberg Farias, Luiz Eduardo Greenhal
gh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Odair, Osmar
Serraglio, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Roberto Ma
galhães, Rubinetli, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas,
Takayama, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago,
Zenaldo Coutinho, Almeida de Jesus, André de Paula,
Asdrubal Bentes, Carlos Willian, Coriolano Sales, Enéas,
Fernando Coruja, Helenildo Ribeiro, Jair Bolsonaro, Mau
ro Benevides, Neuton Lima e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2004. - Depu
tado Maurício Rands, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.100, DE 2002

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJC

Altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras pro
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setem

bro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 31. A oferta e apresentação de pro
dutos ou serviços devem assegurar informa
ções corretas, claras, precisas, ostensivas e
em língua portuguesa sobre suas caracterís
ticas, qualidades, quantidade, composição,
peso, preço, garantia, prazos de validade e ori
gem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança
dos consumidores."(NR)

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

Sala da Comissão, 29 de abril de 2004. - Depu
tado Maurício Rands, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 264-A, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Permite isenção do imposto de impor
tação aos medicamentos e equipamentos
adquiridos por pessoas portadoras de de
ficiência física e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Finanças e
Tributação, pela compatibilidade e adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo (relatora:
DEP. VEDA CRUSIUS).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O Projeto de Lei n.º 264, de 2003, isenta do
imposto de importação medicamentos, aparelhos e
equipamentos adquiridos por pessoas portadoras
de deficiência física, para seu uso exclusivo. Fica
riam isentos os produtos especialmente destinados
ao uso de deficientes físicos ou para estes especial
mente adaptados.

O feito vem a esta Comissão de Finanças e Tri
butação para verificação prévia da compatibilidade ou
adequação orçamentária efinanceira, e também para
apreciação do mérito. No prazo regimental, não foram
oferecidas emendas.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Nos termos dos arts. 32, IX, "h" e 53, 11 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a esta
Comissão, além do exame de mérito, a apreciação pre
liminar da proposição quanto à sua compatibilidade ou
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de
2004 - Lei n.º 10.707, de 2003 -, art. 90, condiciona
a aprovação de projeto de lei que conceda ou amplie
incentivo ou beneficio de natureza tributária ao cum
primento do disposto no art. 14 da Lei de Responsa
bilidade Fiscal- Lei Complementar n.º 101, de 2000.
Conforme a LRF, o projeto de lei que acarrete renún
cia de receita deve estar acompanhado de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
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ser compatível com o cumprimento das metas fiscais
estabelecidas na LDO e atender a pelo menos uma
qe duas condições estabelecidas.

Uma dessas condições é que o proponente de
monstre que a renuncia foi considerada na estimativa
de receita. da lei orçamentária e que não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio
da LDO. A outra condição, alternativa, é que a propo
sição esteja acompanhada de medidas de compensa
ção, por.meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo,
majoração ou criação de tributo. Nesse caso, o bene
ficio só pode entrar em vigor quando implementadas
tais medidas compensatórias.

Em princípio, a proposição em tela sucumbi
ria à regra do art. ·14 da LRF, posto que não observa
nenhuma das duas condições acima mencionadas e
não apresenta estimativado impacto orçamentário-fi
nanceiro da isenção prevista para os três exercícios
consecutivos.

No entanto, tais exigências se aplicam a partir de
uma interpretação finalística da própria LRF. Conforme
preceituado no seu artigo 1º, a LRF tem o objetivo de
estabelecer normaS de finanças públicas voltadas para
a respon$abilidade na gestão fiscal, entendida esta
responsabilidade como a "ação planejada e transpa
rente, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas".
De tal conceito depreende-se que somente aque
las ações que possam afetar o equilíbrio das contas
publicas devem estar sujeitas às exigências da LRF.
As proposições que tenham impacto orçamentário e
financeiro irrelevante não se sujeitariam ao disposto
no art. 14 da LRF, já que não representam qualquer
risco à obtenção dos resultados fiscais definidos nas
peças orçamentárias.

E este parece ser o caso do Projeto em análise.
De fato, não é esperado que a isenção do imposto de
importação para medicamentos, aparelhos e equipa
mentos adquiridos por pessoas portadoras de defici
ência, para seu uso exclusivo, sem possibilidade de
exploração comercial por terceiros, produza efeitos
relevantes sobre os resultados fiscais da União. É
imaterial seu possível efeito sobre as metas fiscais,
não representando qualquer ameaça concreta sobre
o equilíbríodas finanças públicas federais, razão pela
qual reputamos a proposição compatível e adequada
orçamentária e financeiramente.

No tocante ao mérito, embora o imposto de im
portação seja um tributo real- a sua incidência deveria
levar em conta o valor do produto e não as condições
pessoais do seu adquirente -, acreditamos ter mais
relevo o caráter extrafiscal da proposição em comento.

•

Aliás, segundo Luciano Amaro, em Direito Tributário
Brasileiro, p. 88, um só tributo pode combinar carac
terísticas pessoais ou subjetivas e características ma
teriais ou objetivas.

Ora, é dever do Estado assistir os portadores de
deficiência, com vistas à sua habilitação, reabilitação
e integração à vIda comunitária, de acordo com o que
preceitua a Constituição Federai, art. 203, inciso IV.
Nesse sentido, a União já tomou importantes iniciati
vas, dentre as quais destacamos a concessão isenção
do Imposto sobre produtos industrializados incidente
sobre os automóveis de passageiros adquiridos por
portadores de deficiência física, visual, mental severa
ou profunda, ou autistas.

Aliás, é com base nesse benefício fiscal, previsto
na Lei n.º 8.989, de 1995, que apresentamos um subs
titutivo ao Projeto de Lei n.º 264, de 2003. O substitutivo
visa a estender o benefício, inicialmente concedido aos
portadores de deficiência física, aos portadores de de
ficiência visual, mental severa ou profunda, e autistas,
ampliando, dessa forma, o seu alcance social.

Em nome da boa técnica legislativa, à luz da Lei
n.º 8.989, de 1995, procuramos elencar no substitutivo
as definições para pessoas portadoraS de deficiência
física e visual, e remeter à Secretaria Especial de Re
cursos Humanos da Presidência da República e ao
Ministério da Saúde a competência para estabelecer o
conceito de pessoas portadoras de deficiência mental
severa ou profunda, bem como autistas.

Indubitavelmente, a isenção tornaria mais acessí
veis medicamentos, aparelhos e equipamentos àque
les que não podem prescindir desses produtos no
seu dia-a-dia. Medidas como essa, que permitam aos
portadores de deficiência o desenvolvimento pleno de
suas funções, devem ser apoiadas.

Diante do exposto, somos pela compatibilidade
e adequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n.º 264, de 2003, e, no mérito, pela sua aprovação,
na forma do substitutivo.

Sala da Comissão, de de 2004. - Deputada
Veda Crusius, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 264, DE 2003

Isenta do imposto de importação me
dicamentos, aparelhos e equipamentos ad
quiridos por pessoas portadoras de de
ficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autistas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficarão isentos do imposto de importação

medicamentos, aparelhos e equipamentos adquiridos
por pessoas portadoras de deficiência física, visual,
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mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente
ou por intermédio de seu representante legal, para
seu uso exclusivo.

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta
alteração completa ou parcial de um ou mais segmen
tos do corpo humano, acarretando o comprometimento
da função física.

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se pessoa
portadora de deficiência visual aquela que ,,',presenta
acuidade visual igualou menor que 20/200 (tabela de
Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou
campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea
de ambas as situações.

§ 3º A Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República, nos termos da legisla
ção em vigor, e o Ministério da Saúde definirão em
ato conjunto os conceitos de pessoas portadoras de
deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e
estabelecerão as normas e requisitos para emissão
de laudos de avaliação delas.

Art. 2º Os produtos beneficiados por esta Lei se
rão os especialmente destinados ao uso de deficientes
ou para estes especialmente adaptados.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, de de 2004. - Depu-
tada Veda Crusius, Relatora.

m- Parecer da Com:~são

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº
264/03, com Substitutivo, nos termos do parecer da
relatora, Deputada Veda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Bornier,Presidente; Paulo Rubem San

tiago e Carlos Willian,Vice-Presidentes; Alexandre
Santos, Antonio Cambraia, Armando Monte', ~, Carlito
Merss, Coriolano Sales, Elise.u Resende, Félix Men
donça, Fernando Coruja, João Leão, José Pimentel,
Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Mussa Demes, Onyx
Lorenzoni, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro
Novais, Roberto Brant, Virgílio Guimarães, Veda Cru
sius, Eduardo Cunha, Francisco Turra, José Militão,
Wasny de Roure e Zonta.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. - Depu
tado Nelson Bornier, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Isenta do imposto de importação me
dicamentos, aparelhos e equipamentos ad
quiridos por pessoas portadoras de de
ficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autistas.

O Congresso Nacional decreta:
At1. 1º Ficarão isentos do imposto de importação me

dicamentos, aparelhos e equipamentos adquiridos por pes
soas portadoras de deficiência física, visual, mental severa
ou profLnda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de
seu representante legal, para seu uso exclusivo.

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se pessoa
~Jrtadora de deficiência física aquela que apresenta
éJteraçiío completa ou parcial de um ou mais segmen
tos do corpo humano, acarretando o comprometimento
ela funç ão física.

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se pessoa
Fiortadora de deficiência visual aquela que apresenta
acuidade visual igualou menor que 20/200 (tabela de
Sneller) no melhor olho, após a melhor correção, ou
; Impo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea

i '3 amt as as situações.
§ 3º A Secretaria Especial dos Direitos Humanos

da Pregidência da República, nos termos da legisla
\,.10 em vigor, e o Ministério da Saúde definirão em
ato conjunto os conceitos de pessoas portadoras de
rleficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e
fstabel.ecerão as normas e requisitos para emissão
de laudos de avaliação delas.

AI·t. 2º Os produtos beneficiados por esta Lei se
'é' o os E!specialmente destinados ao uso de deficientes
) I parE, estes especialmente adaptados.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua

publica tão.
Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. - Depu

tado Nolson Bornier, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 640-A, DE 2003
. (Do Sr. Celso Russomanno)

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezem
bro de 2000, para acrescentar normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência em hotéis, bares, restaurantes e
similares; tendo parecer da Comissão de De
senvolvimento Urbano pela aprovação, com
emenda (relator: Deputado Barbosa Neto).

Despacho: Às Comissões de Desen
volvimento Urbano e Interior; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - art. 24, 11
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Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol
vimento Urbano

I - Relatório

O presente projeto de lei altera a Lei nº 10.098/2000,
que "estabelece normas gerais para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida", acrescentando dois arti
gos ao seu capítulo IV "Daacessibilidade nos edifícios
públicos ou de uso coletivo".

Noart. 12-A, proposto, estabelece que "os bares,
restaurantes e similares devem manter pelo menos uma
das instalações sanitárias acessível aos portadores de
deficiência física que utilizam cadeira de rodas".

Na segunda proposição, o art. 12- B, determi
na que "os hotéis devem manter dez por cento dos
apartamentos e instalações sanitárias acessíveis aos
portadores de deficiência física que utilizam cadeira
de rodas".

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Lei nº 10.098/2000, em seu capítulo IV trata da
acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo.
Ela determina, de uma forma geral, a obrigatória oferta
de espaços aos deficientes de forma a facilitar as suas
condições de acesso, de circulação, especialmente
com cadeira de rodas, e de comunicação.

Em seu art. 11, IV, estabelece que os edifícios
públicos ou privados destinados ao uso coletivo "de
verão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível,
distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de ma
neira que possam ser utilizados por pessoa portadora
de deficiência ou com mobilidade reduzida".

Diante desse dispositivo, consideramos que o art.
12-A proposto neste projeto de lei em exame é dispen
sável, haja vista que bares, restaurantes e similares,
enquadram-se como espaços privados destinados ao
uso coletivo, pelo que devem obedecer ao já disposto
no art. 11 da Lei nº 10.098/2002.

Quanto ao art. 12-B, proposto, parece-nos ser uma
importante iniciativa quanto ao mérito, pois permitirá
que os deficientes desfrutem, nos hotéis, de instalações
particulares adaptadas às suas limitações. Sabemos
que, ainda hoje, são praticamente inexistentes, apar
tamentos com banheiros privativos preparados para
atender às necessidades de hóspedes com problemas
de locomoção. A própria Lei nº 10.098/2002 não faz
referência a essa obrigatoriedade.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL
nº 640/2003, com as emendas que apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Barbosa Neto, Relator.

EMENDA Nº 1

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

"Altera a lei nº 10.098, de 19 de dezem
bro de 2000,·dispondo sobre a acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência em
hotéis:'

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Barbosa Neto, Relator.

EMENDA N2 2

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

"Art 1º A Lei nº 10.098/2000 passa a vi
gorar acrescida do seguinte dispositivo:

Art.12-A Os hotéis devem manter dez
por cento dos seus apartamentos e respec
tivas instalações sanitárias acessíveis aos
portadores de deficiência física que utilizam
cadeira de rodas (AC)."

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Barbosa Neto, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou, com emendas,
o Projeto de Lei nº 640/2003, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Barbosa Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Silas Câmara - Presidente, Jackson Barreto,

Walter Feldman e Cezar Schirmer - Vice-Presiden
tes, Ary Vanazzi, Claudio Cajado, Dr. Evilásio, Eliseu
Moura, Fátima BeZerra, Inácio Arruda, Joaquim Fran
cisco, Leonardo Picciani, Luiz Carreira, Maria Helena,
Mauro Benevides, Paulo Gouvêa, Pedro Fernandes,
Ricardo Izar, Wilson Santos, Zezéu Ribeiro, Carlito
Merss e Zé Lima.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. - Depu
tado Silas Câmara, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 6alO-A, DE 2003
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Modifica0 artigo 12 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1996, autorizando o
parcelamento do Imposto Territorial Rural
- ITR em até 12 meses ; tendo parecer da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação (relator: DEP.
FEU ROSA).

Despacho: Às Comissões de Finanças e
Tributação e Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O Projeto de lei nº 680, dê 2003, de autoria do
nobre Deputado NELSON MARQUEZELLI, altera o art.
12 da Lei nº 9.393, de 1996, para aumentar o prazo
facultativo de pagamento do Imposto Territorial Rural
(ITR), pelo contribuinte, de até três quotas para até
doze parcelas mensais, iguais e consecutivas.

A proposição vem a esta Comissão para a análi
seda sua adequação financeira e orçamentária, bem
como do seu mérito.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.

/I - Voto do Relator

Quanto à adequação financeira e orçamentária, a
proposição não implica incentivo ou benefício tributário,
nem renúncia de receita da União, pois trata apenas de
estender o prazo optativo de pagamento do ITR, das
atuais três parcelas para até doze parcelas, desde que
nenhuma quota seja inferior a R$ 50,00, e que sejam
acrescidas de juros equivalentes à taxa SELlC, acu
mulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
dia do mês subseqüente à data de entrega da decla
ração do ITR, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% no mês de pagamento, vencendo
se no último dia de cada mês, tudo conforme dispõe
o restante do art. 12 da Lei nº 9.393/96, não afetado
aquele pela alteração pretendida no Projeto.

Deve-se dar interpretação finalística à Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo objetivo é a de
terminação de normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, entendida
como ação planejada e transparente, em que se pre
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas. Daí se depreende que
somente aquelas ações que possam afetar o equilíbrio
das contas públicas devem estar sujeitas às exigências
da Lei de Responsabilidade Fiscal. As proposições que
tenham impacto orçamentário e financeiro irrelevante,
ou que não o tenham de todo, não se sujeitam ao art.
14 da LRF, já que não representam qualquer risco para
a obtenção dos resultados fiscais definidos nas peças
orçamentárias. Este é o caso do projeto sob exame.

Não se espera que a permissão de parcelamento
em até doze quotas, em lugar de três, do ITR, um im-

posto de arrecadação tradicionalmente irrisória, venha
a produzir efeitos perceptíveis sobre os resultados fis
cais da União. Ademais, a incidência de juros pela taxa
SELlC sobre as quotas mensais torna o parcelamento
neutro financeiramente, em termos nominais.

Assim, deve-se considerar imaterial o efeito da
proposição sobre as metas fiscais, sem qualquer ame
aça para as finanças públicas. O Projeto nº 680, de
2003, pode ser considerado adequado financeira e
orçamentariamentê.

No mérito, talvez o projeto desatenda às inten
ções administrativas que originariamente orientaram
a Secretaria da Receita Federal, ao fixar as quotas do
ITR, na Lei 9.393/96, em apenas três, e não em doze,
como pretende o autor desta proposição.

Se considerarmos, porém, a generosidade tal
vez perdulária do Poder Público, ao fixar os longuíssi
mos prazos de pagamento de débitos de contribuintes
inadimplentes, na legislação do REFIS e do PAES, não
restará muita lógica se o Congresso Nacional negar
aos contribuintes do Imposto Territorial Rural a opção
de pagar o seu imposto em doze parcelas, em vez das
atuais três parcelas da Lei nº 9.393, de 1996, e com
os encargos financeiros nela previstos.

Em face dessas considerações, voto pela ade
quação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de lei nº 680, de 2003.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2004. - Depu
tado Feu Rosa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 680/03, nos termos do
parecer do relator, Deputado Feu Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Bornier, Presidente; Paulo Rubem San

tiago e Carlos Willian,Vice-Presidentes; Alexandre
Santos, Antonio Cambraia, Armando Monteiro, Carlito
Merss, Coriolano Sales, Eliseu Resende, Félix Men
donça, Fernando Coruja, João Leão, José Pimentel,
Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Mussa Demes, Onyx
Lorenzoni, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro
Novais, Roberto Brant, Virgílio Guimarães, Veda Cru
sius, Eduardo Cunha, Francisco Turra, José Militão,
Wasny de Roure e Zonta.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. - Depu
tado Nelson Bornier, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 705-A, DE 2003
(Do Sr. Max Rosenmann)

Exthlgue os cartórios de protesto de
tliúios no País, e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela rejeição (relator:
Deputado Reinaldo Betão); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela inconstitucionalidade e injuridicidade
(rélllôll:<:'l,!I': Depll.Jtaido. lnalçlo Leitão).

Cornissõesde Economia,
Industria, ComE~rciio e Turismo; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
Comissões - Art.

Publicação dos Pareceres das Comissões de
Economia, Indústria e Comércio e de Constituição
e Justiça e de Cidadania

ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

I - Relatório

O ilustre Deputado MAX ROSENMANN, pela
presente proposta, pretende extinguir "todos os car
tórios e serventias de protesto de títulos existentes no
País! e, como conseqüência, revogar "o inciso 111 do
art. 5º, o artigo 11 e o artigo 53 da Lei 8.935, de 18 de
novembro de 1994; e também a Lei 9.492, de 10 de
setembro de 1997:'

Justifica a sua Proposição afirmando que "o Ser
viço de Proteção ao Crédito - SPC, o SERASA e ou
tros órgãos existem, que detêm cadastros de clientes
inadimplentes, que podem fazer com menos custos
e com maior presteza os serviços dos cartórios de
protesto, bem como que, avisar clientes em inadimple
mento, e notifica-los a que paguem em escritórios de
cobrança, pode ser uma solução mais barata e eficien
te do que o protesto de títulos:' E que "deste modo, a
extinção desses cartórios de protesto de títulos é uma
medida que irá beneficiar a população brasileira de
modo bastante eficaz."

Por despacho da Mesa Diretora desta Casa de
22/4/2003, o Projeto foi distribuído à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, tendo sido designado
relator o Dep. IBRAHIM ABI-ACKEL.

Posteriormente, em 08/05/2003, por novo despa
cho da Mesa Diretora, o Projeto foi distribuído à Comis
são de Economia, Industria e Comércio e à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

Recebido o Projeto nesta Comissão, em
4/6/2003 foi designado relator o Deputado ALEX
CANZIANI, não tendo sido apresentado nenhuma
emenda no prazo regimental.

Por despacho da Mesa Diretora de 11/8/2003,
em face do Requerimento nº 1044/2003, do Depu
tado Autor MAX ROSENMANN, considerando o fato
do prazo de apreciação do referido Projeto de Lei, no
âmbito da Comissão, encontrar-se esgotado (RICO,
art. 52, inciso 11), foi determinado o encaminhamento
da referida proposição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, consoante o disposto no art, 52,
§ 6º, do mesmo Diploma. Foi esclarecido que amatéria
passou a ser da competência do Plenário.

O Presidente desta Comissão de Economia ofi
ciou ao Presidente da Casa, solicitando reconsidera
ção do despacho e, em conseqüência, houve a minha
designação para Relatar a matéria.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sobre a matéria, assim dispõe a Constituição
Republicana:

" Art. 236. Os serviços notariais e de re
gistros são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, discipli
nará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registros e de seus
prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas
gerais para fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais
e de registros.

§ 3º O ingresso na atividade notarial e
de registros depende de concurso público de
provas e títulos, não .se permitindo que qual
quer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por
mais de seis meses."

Desta forma, em cumprimento ao mandamento
constitucional, os serviços notariais e de registro foram
regulamentados de forma genérica pela Lei nº 8.935,
de 18 de novembro 1994. E, de forma específica e
com mais abrangência para dar disciplina uniforme
em todo território nacional, os serviços notariais de
Protesto de Títulos e de Outros Documentos de Dívi
das foram regulamentados pela Lei nº 9.492, de 10de
setembro de 1997.

Assim, os serviços notariais e de registro são de
índole constitucional, devendo ser exercidos por no-
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tários e oficiais de registro, assim compr&sndidos os
Tabeliães de Notas, Tabeliães de Protesto, Registra
dores de Imóveis, de Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas, e Civil das Pessoas Naturais, por
delegação do Poder Público, com ingresso mediante
concurso público de provas e títulos ou de remoção,
com seus atos fiscalizados pelo Poder Judiciário, res
pondendo eles civil e criminalmente pelos danos cau
sados a terceiros ou por seus prepostos, sendo remu
nerados mediante emolumentos fixados nos Estados e
no Distrito Federal, por lei, de acordo com as normas
gerais estabelecidas em legislação federal.

Portanto, o Protesto de Títulos e de Outros Docu
mentos de Dívida, como meio, na esteira d(,disposto
no mandamento constitucional, compõe o quadro de
serviços da atividade notarial e de registro, devendo
ser exercido porTabelião (notário) de Protesto de Títu
los, por delegação do Poder Público, e devendo como
conseqüência, ser devidamente regulamentado por
legislação infra-constitucional.

Desta forma, não se ajusta ao modelo constitucio
nal pretender-se decretar a extinção dos Cartórios de
Protesto de Títulos, cujas titularidades são exercidas
por Tabeliães de Protesto de Títlllos (também deno
minados Notários), por força de uelegação do Poder
Público, mediante aprovação em concurso público de
provas e títulos ou de remoção. Da mesma forma, a
revogação de dispositivos da Lei nº 8.935/94 e da Lei
nº 9.492197, infra-constitucionais, editadas para regu
lação das atividades notariais e de registros em cum
primento ao mandamento fundamental. I.

O Protesto Cambial ou Extrajudicial, como deno
minado pelos Tribunais e nG. Ooutrina, é Ato Notarial é
de competência do Tabelião de Protesto.

A Lei nº 9.492/97, em seu artigo 1º, consolidou
o melhor pensamento doutrinário, ;I ,"espeito da noção
do instituto do protesto.

Segundo CARVALHO MENDONÇA, "o protesto,
para efeitos cambiais (protesto cambial), é a formali
dade extrajudicial, mais solene, destinada a servir de
prova da apresentação da letra de câmbio, no tempo
devido, para o aceite ou para pagamento, não tendo
o portador, apesar de sua diligência, obtido este ou
aquele. Também é fundamental para efeito do estado
falimentar, quando o título não contém aceite e se ve
rifica demonstrada a entrega da mercadori::, ou pres
tação do respectivo serviço"

Já segundo a inexcedível conceituação de WHI
TAKER, o protesto é "o ato oficial pelo qual se prova a
não realização da promessa contida na letra".

No dizer de PONTES DE MIRANDA, "o protes
to era, e é, ato formal, pelo qual se salvaguardam os

direitos.cambiários, solenemente feitos perante oficial
r;,'úblico" .

Segundo CARLOS HENRIQUE ABRAÃO, a con
ceituação legal decorre da essência que marca o art.
1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, da
seguinte forma redigido:

" Protesto é o ato formal e solene pelo
qual se prova a inadimplência e o descum
primento de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida."

Vé-se, conseqüentemente, que a lei nada mais
fez que estatuir como definição do Protesto Cambial
QU Extrajudicial, segundo o pensamento anterior da
melhor Doutrina.

N 3.0 será revogando a Lei ou determinando a
',. ~tinção dos Cartórios de Protesto em todo o País,
que se-á decretada a morte jurídica do instituto do
Protest) Cambial ou Extrajudicial. Ele está previsto no
direito :,ubstantivo de nossa legislação Pátria, como
f1m, sendo o Cartório de Protesto ou o Tabelião de
Protesto o meio pelo qual é executado.

Todas as leis pátrias, pertinentes aos títulos de
:' édito, cambiais, cheques, e cambiariformes, dupli

i ", das, que regula o mercado de capitais, a falência, a
alienaç3.o fiduciária, só para citar as mais importan
t ?5, prevêem o Protesto Cambial ou Extrajudicial com
G1 finalidade de prova, e o Tabelião de Protesto como
°meio competente à sua execução.

Tdm-se, segundo a doutrina, o protesto obriga
tório e I) protesto facultativo.

O Protesto Obrigatório é pré-requisito à ação de
;) :ecuç,ão da duplicata inaceita , devidamente acom
i'J.nhaca do comprovante da venda e da entrega da
r:>ercaCoria; à ação falimentar dos títulos executivos
judiciai:3 e extrajudiciais; à ação de regresso contra
f:acadores e seus coobrigados. Cabendo ainda o pro
testo para fins falimentares para os títulos não sujeitos,
',-dinaramente, a protesto cambiário.

JEI pelo Protesto Facultativo, o portador prova a
impontualidade do devedor e sua conseqüência é o
fuir do:, juros de mora e a interrupção da prescrição
<'3. açã() cambiária.

Vale lembrar, ainda, que Ato Notarial do Pro
t .'sto Cambial ou Extrajudicial está previsto no novo
\",ódigo Civil como uma das formas de interrupção da
prescriqão.

O Professor Theóphilo de Azeredo Santos, em
artigo publicado em 10/7/2003, no jornal Gazeta Mer-
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cantil, comentando este Projeto de Lei nº 705/2003,
sob o título "PROJETO PODE CRIAR CAOS INSTI
TUCIONAL.:' assim se manifestou:

" O cartório de protesto é necessário
porque o protesto caracteriza a inadimplência
mediante a prova da apresentação, pelo credor,
de títulos de créditos, contratos ou documentos
da dívida, certificando o descumprimento das
obrigações declaradas.

Oferece-se ao devedor duas oportunida
des: a de quitar ou negociar sua dívida - se for
o caso, parcelando o pagamento e de defen
der-se contra débito ilegítimo.

O protesto funciona assim como uma via
rápida, evitando a cobrança em juízo, o que au
mentaria o número de processos e contribuiria
para afogarainda mais o Poder Judiciário com
ações, e os pagamentos de custos judiciais e
honorários advocatícios. Além disso evita que
o protestado tenha seus bens penhorados."

Mais adiante, o ilustre Professor comentou a so
lução apontada pelo Deputado Autor, de que órgãos
privados poderiam desempenhar as funções dos Car
tórios de Protestos:

" Ora, o Cartório de Protesto de Títulos
foi criado pelo Decreto 135, de 10 de janeiro
de 1890, exatamente porque essa atividade
era praticada por terceiros que não eram pro
fissionais especializados do direito. Eles têm
responsabilidade objetiva, respondendo pelos
danos que seus agentes causarem a tercei
ros. Voltar ao sistema que não deu certo seria
um retrocesso: afinal, os administradores do
Serviço de Proteção ao Crédito e do SERASA
possuem outras atividades que não se identi
ficam com as cartoriais.

Além do mais, há um aspecto ético muito
relevante: a parte interessada - credor- não pode
ter competência para formalizar o protesto.

Por fim, transformar cartórios em sim
ples escritórios de cobrança seria apequenar
os serviços notariais, esvaziando-os de suas
funções, como por exemplo, o registro público,
sem o qual nenhum instrumento particular tem
efeito. Sua natureza é pública e os serviços
que presta, de caráter sociaL"

VICENTE DE ABREU AMADEI, na obra Registros
Públicos e Segurança Jurídica, sob o título "Serviço de

Protesto deve ser extinto?", como resposta, à época,
já tecia as seguintes considerações:

" Vale a pena oxigenar a consciência jurídica com
as antigas e atuais palavras do filósofo pré-Socrático
Demócrito de Abdera (460-370 ªC.): "não em todos, mas
apenas os dignos de fé, deve-se confiar; uma coisa é
própria do simplório, a outra do sábio.

Em meio a uma aguda crise de forma, inflamada
por um ar de utopia infantil, certamente haverá gemi
dos jurídico-patológicos pregando regras alternativas
simplórias: todos devem depositar o mesmo grau de
confiança em todos; instrumento particular deve ter a
mesma força do instrumento público; basta a palavra
do credor para a certeza de que o título de crédito não
foi honrado pelo devedor.

Mas ser humano não é anjo. Ao contrário, é ferido
pelo pecado original...

A prudência jurídica clama sabedoria, não sim
ploriedade; apela para a racionalidade, não para o ra
cionalismo mítico nem para o irracionalismo utópico.

O grau de confiança, de certeza e de segurança ju
rídica que se extrai do instrumento e da certidão advindos
da dignidade da autoridade notarial ou registraria - dota
da de fé pública - é incomparável com o que se colhe da
instrumentação particular ou da mera palavra oral.

Protesto, como se diz, é prova com segurança ju
rídica de uma situação cambiária insatisfeita, e, por ser
prova, tem por escopo infundir a confiança sobre a vera
cidade de um fato, Lé, do não pagamento do título ou da
falta ou recusa do aceite. É ato probatório duplamente
qualificado: a) formal; b) com a marca da fé pública.

Dizer que o protesto é, em nosso direito brasileiro,
ato formal e solene, significa afirmar que ele está sujei
to à forma especial prevista em lei para que seja válido.
Trata-se, pois, de ato jurídico revestido de forma definida
em lei, cercado de cuidados jurídicos peculiares, para que
se tenha, com segurança e precisão, a certeza de sua
existência, de sua validade e de sua eficiência.

Declarar que o protesto tem a marca da fé pública
pressupõe reconhecer a existência de um órgão da fé pú
blica ou de uma autoridade investida dessa fé (ainda que
por delegação), ou seja, com capacidade de "imprimir o
caráter de autenticidade próprio dos actos de autoridade
pública". Importa, enfim, adjetivar ao ato jurídico do pro
testo a segurança jurídica proveniente da dignidade da
autoridade pública e, conseqüentemente, da confiança
jurídicoprobatória que nela se deve depositar.

Por isso, sustentar que o serviço de protesto de
títulos deve ser extinto é pregar a dispensa de soleni
dade e de fé pública na prova do inadimplemento de
um título, em sensível diminuição dle sua certeza e com
sepultamento da segurança jurídica formal: coisa de
simplório, não de sábio." (sublinhamos).
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o eco da sabedoria jurídica de José Pedro Galvão
de Souza ainda pode ser ouvido: "a segurança é o que
há de mais urgente a atender numa sociedade".

Não só pelos graves efeitos secundários que gera
(suscetibilidade à falência, óbice à concordata preven
tiva, configuração da fraus creditoris, termo inicial da
incidência dos juros e atualização monetária, abalo do
crédito etc), mas sobretudo por ser ato integrante do
sistema jurídico de segurança de crédito, o protesto
cambial exige solenidade e fé publica.

Por isso, afirma-se, em busca de segurança ju
rídica, o protesto é norteado pelos princípios da so
lenidade, da legalidade estrita, da exclusividade do
tabelião (autoridade investida de fé pública por dele
gação) para sua tirada; e, por outro ângulo, em bus
ca da rapidificação na circulação e na satisfação do
crédito, pelos princípios da celeridade procedimental,
da simplificação das .formas procedimentais e da co
municação presumida, por exemplo.

Extirpar a solenidade, a forma especial prevista
em lei e a fé pública do protesto de títulos equivale,
pois, em primeiro plano, abalar a confiança no univer
so dos títulos de crédito em vista do forte golpe que
isso representa à segurança jurídico-cambiária. Ainda
mais: importa até em quebra do sistema de nosso Di
reito Cambiário, que não é calcado somente na bus
ca da celeridade, mas também no esforço de imprimir
segurança à circulação e à efetivação do crédito, até
às situações cambiárias· insatisfeitas para as quais o
protesto objetiva conferir certeza jurídico-probatória,
em reforço formal de garantia.

Enfim, o binômio segurança/celeridade não pode
estar presente apenas no momento da formação do
título de crédito, mas deve perdurar até a efetiva reali
zação da promessa que ele contém, pois sem isso não
haverá eficaz tutela da vida jurídico-cambiária:'

Com relação à justificativa de que os protesto
poderia ser prestado com mais eficiência pelos Ca
dastros de Proteção ao Crédito, SERASA, SPC etc,
vale a advertência de VICENTE AMADEI:

"Na sinfonia do nosso serviço de protes
to de títulos e documentos, imparcialidade e
jurisfuncionalidade marcam o compasso em
que os órgãos da fé pública sonorizam as no
tas do saber prudencial e técnico-registrário,
para a harmonia da vida humana em seu tim
bre cambial. (sublinhamos).

Imparcialidade e jurisfuncionalidade são,
pois, para o direito brasileiro, no serviço de
protesto, marcas de adequação dos meios
ao fim."

Assim como entende Vicente Amadei, cogitar em
modificação institucional do protesto de títulos e docu
mentos pelo caminho da transferência desse serviço
público à entidades privadas, importa necessariamente
em quebra da imparcialidade ou da jurisfuncionalidade
do serviço, o que afeta a segurança jurídica (a alma
do protesto).

Ainda, no entender desse mesmo jurista, com
a Lei nº 9.492/97, resguarda-se, em primeiro plano,
o interesse público e o interesse privado dos admi
nistradores em geral, na medida em que se garante a
imparcialidade do protesto.

Diz ele, que

" a imparcialidade, aliás, nasce com a
impartialidade do tabelião: para a relação jurí
dica obrigacional que estiver materializada no
título apresentado a protesto, o tabelião deve
ser terceiro, não parte.

No sistema notarial e registrário nacional,
o tabelião não pode figurar como credor ou
devedor no título apresentado para protesto;
é terceiro, é imparcial, deve estar em condição
de, com imparcialidade, lavrar e registrar publi
camente o protesto, bem como testifica-Io (por
certidão) com o selo da verdade presumida.

Ademais, embora a imparcialidade pres
suponha a impartialidade, ela vai além, pois é
preciso, para que seja realmente eficaz, dis
tanciar o tabelião das partes próximas, não
admitindo que ele atue nas hipóteses em que
haja fundado risco de perda de sua isenção,
i. é, de razoável dúvida quanto à probidade de
seu procedimento ou à sua neutralidade.

Isso há no Brasil, pois o tabelião de pro
testo de títulos, tal como os notários e regis
tradores em geral, estão vinculados às normas
dos artigos 25 e 27 da Lei nº 8.935/94, que
traçam as situações de incompatibilidade e de
impedimento. Tem mais: estão sujeitos à fiscali
zação judiciária (art. 236, § 1º, da Constituição
da República e artigo 37 da Lei nº 8.935/94),
bem como à responsabilidade disciplinar, ci
vil e penal:'

Comentando propostas de execução do protesto
por outras formas, que cabe no caso à proposta do ilus
tre deputado autor do referido Projeto de Lei, de passar
essa atividade para o SPC ou o SERASA, VICENTE
AMADEI refuta-as argumentando o seguinte:

" Ciente de que são as instituições finan
ceiras quem têm maior interesse no protesto de
títulos, significa excluir a garantia da imparciali
dade nesse serviço público e, com isso, quebrar

---------------------.- -.. - -- ---- -c;-------- -- -.--.-------
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o sistema formal de garantia do protesto em
razão do sensível abalo à segurança jurídica
pela inadequação do meio ao fim.

Ao lado da imparcialidade, a jurisfuncio
nalidade marca o compasso do serviço de pro
testo de títulos e documentos de dívida.

Não só o protesto é ato jurídico, mas todo
serviço que lhe é concernente tem a marca da
jurisfuncionalidade, ou seja, está no âmbito da
função jurídica.

Função jurídica - que não se confunde
com função política nem com função mera
mente social - tem por destino axiológico a
promoção da ordem justa, que invoca a con
cretização de dois valores básicos do direito:
justiça e segurança jurídica.

Notários e registradores, entre eles o
tabelião de protesto de títulos, desempenham
serviços públicos cujo fim é a preservação e a
promoção da segurança jurídica pelo sistema
formal de publicidade.

Não há, pois, como negar o caráter ju
rídico da função do serviço de protesto extra
judicial, que, aliás é de estreita proximidade
da função jurisdicional do Poder Judiciário. É
a natureza jurídica a função, aliás, que recla
ma seja o tabelião bacharel em direito com
aptidão a ser demonstrada e verificada em
concurso público de provas e títulos para a
delegação do serviço (art. 14 e. segs. da Lei
nº 8.935/94):'

No pensamento de VICENTE AMADEI, sustentar
o Protesto Cambíalou Extrajudicial por outras formas
que não a executada pelos Tabeliães de Protesto de
Títulos, em suma, epregar a disfunção institucional do
protesto (de jurídica para social) e, assim, retirando o
compasso dajurisfuncionalidade, também golpear a
segurança jurídica.

Segundo o insigne magistrado, mirando o es
pírito do serviço de protesto de títulos e documentos
(segurança jurídica), impõem-se reconhecer que nele
só haverá profícu8.adequação institucional (dos meios
ao fim) na proporção em que se respeitar a imparcia
lidade e a jurisfuncionalidade, o que certamente não
ocorrerá no protesto pelas formas indicadas pelo autor
do projeto de lei em exame.

Diante disso, não vemos como aprovar a matéria
sem que se firam os princípios jurídicos que exigem
a prática dos Atos Notariais de Protesto Cambial ou
Extrajudicial.

Em face do exposto, nosso voto é pela rejeição
do Projeto de Lei nº 705/03. - Deputado Reinaldo
Betão, Relator.

•

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanime
mente o Projeto de Lei nº 705/2003, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Reinaldo Betão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Léo Alcântara - Presidente, Ronaldo Dimas e

Giacobo - Vice-Presidentes, Alceste Almeida, Bernar
do Ariston, Bismarck Maia, Carlos Eduardo Cadoca,
Enio Sacci, LupércioHamos, Reil1aldoBetão, Virgílio
Guimarães, Zico Bronzeado, Alex Canziani, Edson
Ezequiel e Ronaldo Vasconcellos.

Sala da Comissão, 1de outubro de 2003. - Depu
tado Léo Alcântara, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE CIDADANIA

I - Relatório

O nobre Deputado MAX ROSENMANN, em sin
gela enunciação, busca extinguir todos os cartórios de
protesto de títulos existentes no País. Em conseqüência,
revoga explicitamente dispositivos daLei 8.935, de 18
de novembro de 1994 (que regu~amenta os serviços
notariais e de registro) bem como a totalidade da Lei
9.492, de 10 de setembro de 1997 (que disciplina o
protesto de títulos e outros documentos de divida).

Na justificação, o autor assinala que o Serviço
de Proteção ao Crédito - SPC, o SERASA e outros
órgãos existentes, (que detêm cadastros de clientes
inadimplentes) podemfazer com menos custos e com
maior presteza os mesmos serviços dos cartórios de
protesto.

A douta Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio aprovou, por unanimidade, Parecer elaborado
pelo nobre Dep. REINALDO BETÃO que concluiu pela
rejeição deste projeto.

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação cabe apreciar agora a matéria sob seus as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Constituição de 5 de outubro de 1988, no caput
de seu art. 236, proclama que "os serviços notariais
e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público", remetendo à lei federal
regular suas atividades, conforme se lê no § 1º deste
comando fundamental.

Em conseqüência, foi editada a Lei nº 8.935, de
18 de novembro de 1994, que regulamentou esse arti
go. Em seu art. art. 5º, elenca os Tabeliães de Protesto
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de Títulos dentre os titulares desses serviços. Esta a
regulamentação genérica.

Posteriormente, de forma específica, foi editada a
Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1.997, que "define
competência, regulamenta os serviços concernentes
ao protesto de títulos e outros documentos de dívida
e dá outras providências".

Verifica-se, pois, que o citado protesto possui
fundamentação constitucional e infraconstituciona! e
seu exercício por Tabeliães de Protesto não pode ser
substituído por atividades de índole particular: socieda
des mercantis (tipo SERASA, cujos maiores acionistas
são as instituições financeiras) ou órgãos de classe,
mantido por Associações Comerciais. A propósito, re
gistre-se que as atividades da SERASA estão sendo
objeto de exame por uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída nesta Câmara dos C ",Jutados,
para apurar denúncias de graves irregularidades.

O art. 236 do Texto Fundamental proclama que
o ingresso na atividade notarial depende de concurso
público de provas e títulos, o que significou evidente
avanço no sentido de extirpar velhas oligarquias e
destruir, de vez, uma ostensiva perpetuação familiar à
frente dessa atiVidade. Atividade tão importante passou
a ter efetivo controle da sociedade organizada, exerci
da pelo Poder Judiciário.

O bem lançado Parecer do nobre Dep. REINAL
DO BETÃO, na Comissão de EC'Ji"omia, analisou com
profundidade as peculiaridades do protesto de títulos
e seus importantes reflexos na atividade mercantil.
Trouxe ensinamentos de mestres da ciência jurídica
que podem, muito bem, ser aproveitados por esta
Comissão de Justiça, sobretudo por seus reflexos no
exame da juridicidade.

Desse Parecer, recolho significativos trechos:

"Segundo Carvalho Mendonça, "o protes
to, para efeitos cam~lais (protesto cambial), é a
formalidade extrajudicial, mais solene, destina
da a servir de prova da apr"!sentação da letra
de câmbio, no tempo devido, para o aceite ou
para pagamento, não tendo o portador, ape
sar de sua diligência, obtido este ou aquele.
Também é fundamental para efeito do estado
falimentar, quando o título não contém aceite
e se verifica demonstrada a entrega da merca
doria ou prestação do respectivo serviço"

Já segundo a inexcedível conceituação de Whi
taker, o protesto é "o ato oficial pelo qual se prova a
não realização da promessa contida na letra".

No dizer de Pontes de Miranda, "o protl:;bto era, e
é, ato formal, pelo qual se salvaguardam os direitos cam
biários, solenemente feitos perante oficial público".

Sl3gundo Carlos Henrique Abraão, a conceitua
ção legal decorre da essência que marca o art. 1º da
l.ei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, da seguinte
forma redigido:

"Protesto é o ato formal e solene pelo
qual se prova a inadimplência e o descum
primento de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida."

W3-se, consequentemente, que a lei nada mais
fez qUE estatuir como definição do Protesto Cambial
ou Extrajudicial, segundo o pensamento anterior da
r,lelhor Doutrina.

Não será revogando a Lei oudecretando a ex
tinção dos Cartórios de Protesto em todo o País, que
será decretada a morte jurídica do Instituto do Protesto
Cambial ou Extrajudicial.

O Protesto Cambial ou Extrajudicial está previs
to no direito substantivo de nossa legislação Pátria,
como fim, sendo o Cartório de Protesto ou o Tabelião
('e Protesto o meio pelo qual é executado.

Todas as leis Pátrias, pertinentes aos títulos de
crédito, cambiais, cheques, e cambiariformes, dupli
catas, que regula o mercado de capitais, a falência, a
cLlienação fiduciária, só para citar as mais importan
tes, prevêem o Protesto Cambial ou Extrajudicial com
a finalidade de prova, e o Tabelião de Protesto como
o meio competente à sua execução.

Tém-se, segundo a doutrina, o protesto obriga
" .rio e .) protesto facultativo.

O Protesto Obrigatório é pré-requisito à ação de
r;xecuç30 da duplicata inaceita, devidamente acom
~anhaca do comprovante da venda e da entrega da
mercacoria; à ação falimentar dos títulos executivos
)1,diciai3 e extrajudiciais; à ação de regresso contra
~acadores e seus coobrigados. Cabendo ainda o pro
testo para fins falimentares para os títulos não sujeitos,
) 'dinar:amente, a protesto cambiário.

Jú pelo Protesto Facultativo, o portador prova a
impontualidade do devedor e sua conseqüência é o
\::Jir do:> juros de mora e a interrupção da prescrição
da ação cambiária.

Valendo lembrar, ainda, que Ato Notarial do Pro
Usto Cambial ou Extrajudicial está previsto no Novo
"5digo Civil como uma das formas de interrupção da
p-escri()ão:'

D3sejo concluir minha manifestação transcreven
(,O lúcido pronunciamento do Professor THEÓPHILO
r:: E AZI:REDO SANTOS, (também citado no Parecer
tia Comissão de Economia), em artigo publicado no
'.'rnal Gazeta Mercantil, comentando este Projeto de
. ~i nº 705/2003, e refutando a tese de que órgãos pri-
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vados poderiam desempenhar as atuais funções do
Cartórios de Protesto:

"Ora, o Cartório de Protesto de Títulos
foi criado pelo Decreto 135, de 10 de janeiro
de 1890, exatamente porque essa atividade
era praticada por terceiros que não eram pro
fissionais especializados do direito. Eles têm
responsabilidade objetiva, respondendo pelos
danos que seus agentes causarem a tercei
ros. Voltar ao sistema que não deu certo seria
um retrocesso: afinal, os administradores do
Serviço de Proteção ao Crédito e do SERASA
possuem outras atividades que não se identi
ficam com as cartoriais.

Além do mais, há um aspecto ético muito
relevante: a parte interessada - credor- não pode
ter competência para formalizar o protesto:'

Diante do exposto, voto pela inconstitucionalidade
e injuridlicidade do Projeto de Lei n.º 705, de 2003.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2003.
- Deputado inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici
dade do Projeto de Lei nº 705/2003, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maurício Rands - Presidente, Antonio Carlos

Biscaia, Vicente Pires Franco e Nelson Trad - Vice
Presidentes, Alceu Collares, Alexandre Cardoso, Aloy
sio Nunes Ferreira, Antonio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota, Darci Coe
lho, Dimas Ramalho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Eliseu Padilha, Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel,
IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jefferson Campos, João
Almeida, João Paulo Gomes da Silva, José Eduardo
Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard,
Jutahy Junior, Lindberg Farias, Luiz Carlos Santos, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro
Filho, Ney Lopes, Odair, Osmar Serraglio, Pastor Ama
riIdo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Rubinelli,
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Takayama, Vicente
Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho,
Asdrubal Bentes, Celso Hussomanno, Colbert Martins,
Fernando Coruja, João Leão, Jovair Arantes, Mauro
Benevides, Neuton Lima e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2004. - Depu
tado Maurício Rands, Presidente.

-]I[

PROJETO DE LEI N2 80S-A, DE 2003
(Do Sr. Rubens Otoni)

Acrescenta os artigos 3-A e 3-8 à Lei n2

6.530, de 12 de maio de 1978,dispondo sobre
a identificação do responsável pela interme
diação imobiliária nos atos de registro de es
critura pública de compra e venda de imóveis;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo
(relator: Deputado Marcelo Ortiz).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de· Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 1\

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

Pelo Projeto de Lei em epígrafe enumerado, o
ilustre Deputado Rubens Otoni pretende incluir nas
escrituras públicas de venda e compra de imóvel a
identificação da pessoa física ou jurídica que interme
diou a venda, com o respectivo número de sua inscri
ção no CRECI- Conselho Regional de Corretores de
Imóveis da região. Obriga, ainda, ao cartório de regis
tro de imóveis a remeter cópia do ato, com os dados
estabelecidos no art. 1º à Prefeitura do Município onde
a transação se efetuou ou a órgão equivalente no Dis
trito Federal e ao CRECI da região.

Alega, em síntese, que

"Ao valorizarmos a presença do Corretor
de Imóveis nas relações de consumo de bens
imobiliários, estamos reconhecendo a impor
tância das regulamentações profissionais na
garantia dos direitos do consumidor.

E é .desta realidade que surge a neces
sidade que conste no instrumento de escritura
de imóveis a identificação do profissional res
ponsável pelo negócio. A bem da segurança
jurídica do ato, a bem da segurança dos direi
tos dos consumidores, a bem da segurança
do mercado imobiliário e a bem da transpa
rência de toda transação imobiliária é que se
faz necessária apresente norma."

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação compete analisar a proposta sob os aspectos
de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regi
mentalidade, técnica legislativa e mérito, sendo a apre
ciação conclusiva (art. 24, 11 do Regimento Interno).
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Não foram apresentadas emendas, no prazo
regimental.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Não vislumbramos na Proposição sob comento
vícios de natureza constitucional que possam preju
dicá-Ia.

A juridicidade, não se encontra maculada
A técnica legislativa contraria a Lei Complemen

tar n.º 95, de 26 de fevereiro de 1998, pois afronta o
art. 7º desta, que estabelece:

"Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará
o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplica
ção, observados os seguintes princípios:

IV - o mesmo assunto não poderá ser
disciplinado por mais de uma lei, exceto quan
do a subseqüente se destine a complementar
lei considerada básica, vinculando-se a esta
por remissão expressa:'

No que diz respeito a escrituras públicas, a legis
lação aplicável é a Lei 7.433, de 18 de dezembro de
1985, que dispõe sobre os requisitos para a lavratura
de escrituras públicas e dá outras providências.

Ora, se é esta lei que estabelece os requisitos
para a lavratura de escrituras públicas é nesta que as
alterações sugeridas devem ser realizadas, e não na
Lei 6.530/78, que regulamenta a profissão de corretor
de imóveis.

Uma nova ementa, outrossim, deve ser adotada,
a fim de adequar o textoao propósito do projeto.

Os §§ 1º e 2º, por sua vez, também contêm im
perfeições redacionais que merecem corrigenda. Não
mais existe o CIC/MF, mas CPF, que é o Cadastro Da
Pessoa Física, ao qual todo brasileiro, que movimen
ta algum tipo de rendimento, deve estar inscrito. O §
2º contém uma declaração que uma lei não deveria
mandar fazer. Se quiser que as partes façam certa
declaração, simplesmente determina que deste modo
procedam.

A técnica legislativa merece, pois, reparos.
No mérito, a Proposição merece aprovada.
Eis que, constando a qualificação do interme

diário corretor, do valor da intermediação, pode-se
evitar, inclusive, fraudes relacionadas ao imposto de
transmissão.

Estar-se-ia garantindo a segurança jurídica do
ato, dos direitos do consumidor e da transparência das
transações imobiliárias, como lembrado pelo autor.

Todavia, não vemos haja necessidade de o car
tório de registro de imóveis enviar para as prefeituras

ou órgão competente do Distrito Federal e ao CRECI
da região cópia do registro da escritura pública. Seria
um dispêndio desnecessário, visto que o adquirente
do imóvel é que apresentará ao órgão administrativo
local o título de sua propriedade, para os efeitos legais
pertinentes. Quanto ao CRECI este já dispõe de meca
nismos suficientes para fiscalização das atividades de
seus filiados. Não há, pois, necessidade, oportunidade
ou conveniência de tal dispositivo.

Nosso voto é, deste modo, pela constitucionali
dade, juridicidade, boa técnica legislativa e no mérito
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 808, de 2003, na
forma do Substitutivo adiante apresentado.

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. - Depu
tado Marcelo Ortiz, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 808, DE 2003

Obriga a identificação do responsável
pela intermediação imobiliária no registro
de escrituras públicas de compra e venda
de imóveis.

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei torna obrigatória a inclusão, no registro

de escrituras públicas de compra e venda de imóveis,
da identificação do responsável pela intermediação
imobiliária.

A Lei 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que
dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escritu
ras públicas e dá outras providências, passa a vigorar
com o acréscimo do seguinte artigo:

"Art. 1º-A. As escrituras públicas de com
pra e venda de bens imóveis a título oneroso
conterão identificação da pessoa física ou ju
rídica que intermediou a venda.

§ 1º A identificação de que trata este ar
tigo conterá ainda:

I - endereço completo do intermediário;
11 - número do Cadastro da Pessoa Física

ou Jurídica do Ministério da Fazenda;
111- número de sua inscrição no Con

selho Regional de Corretores de Imóveis da
região;

IV - o valor recebido pela intermediação.
§ 2º Ocorrendo compra e venda sem in

termediação, na escritura pública, as partes
declararão, sob as penas da lei, que aquela
realizou-se sem intermediários".

Esta lei entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. - Depu
tado Marcelo Ortiz, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanim~mente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei nº 808/2003, nos. termos
do Parecer do Relator, Deputado Marcelo Ortlz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maurício Rands - Presidente, Antonio Carlos

Biscaia e Nelson Trad -Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, An
tonioCarlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco
Costa, Carlos Mota, Darci. Coelho, Dimas Ramalho,
Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel,
IIdeu Araujo, Jefferson Campos, João Almeida, Joã~
Paulo Gomes da Silva, José Eduardo Cardozo, Jose
Roberto Arruda, Jutahy Junior, Lindberg Farias, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro
Filho, Odair, Osmar Serraglio, Ricardo Fiuza, Roberto
Freire, Roberto Magalhães, Rubinelli, Sérgio Miranda,
SigmaringaSeixas,Takayama, Vicente Arruda, Vilmar
Rocha, Wagner Lago, Zenaldo.Coutinho, Almeida de
Jesus, André de Paula, Asdrubal Bentes, Carlos Willian,
Coriolano Sales, Enéas, Fernando Coruja, Helenildo
Ribeiro, Jair Bolsonaro, Mauro Benevides, Neuton Lima
e Rubens Otonl.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2004. - Deputado
Maurício Rands, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Obriga a identificação do responsável
pela intermediação imobiliária no registro
de escrituras públicas de compra e venda
de imóveis.

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei torna obrigatória a inclusão, no registro

de escrüuras públicas de compra e venda de imóveis,
da identificação do responsável pela intermediação
imobiliária.

A Lei 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que
dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escritu
ras fi outras providências, passa a vigorar

aCIDscímo do seguinte artigo:

"Art. 1º-A. As escrituras públicas de com
pra e venda de bens imóveis a título oneroso
conterão identificação da pessoa física ou ju

que intmíl1ú<!!ou a venda.
§ 1º A identificação de que trata este ar

tigo conterá ainda:
I - endereço completo do intermediário;
11- número do Cadastro da Pessoa Física

do !\i~lnistério da Fazenda;

111 - número de sua inscrição no Con
selho Regional de Corretores de Imóveis da
região;

IV - o valor recebido pela intermediação.
§ 2º Ocorrendo comprae venda sem in

termediação, na escritura pública, as partes
declararão, sob as penas da lei, que aquela
realizou-se sem intermediários".

Esta lei entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação of~cial.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2004. - Deputado
Maurício Rands, Presidente.

PROJETO DE LEI Nl! 2.170-8, DE 2003
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

OF. STST.GDGCA.GP.Nº 660/03

Dispõe sobre a criação de funções co
missionadas no Quadro de Pessoal do Tri
bunalRegional do Trabalho da 8ª Região e
dá outras providências; tendo pareceres da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (relatora:
Deputado Ann Pontes) e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária (relator: Deputado
Pauderney Avelino).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público Finanças
eTributação (Art. 54 RICO) Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Tribunal
Superior do Trabalho, propõe a criação de duzentos
e duas (202) funções comissionadas no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribuna~ Regional do Traba
lho - TRT da 8ª Região (Belém - PA).

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público aprovou o projeto de lei, em sessão
realizada em 05 de novembro de 2003.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto nesta Comissão Técnica.

É o nosso relatório.

/1- Voto do Relator

Cabe a este órgão técnico o exame do projeto de
lei quanto à sua compatibilização ou adequação com
o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
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e o orçamento anual, conforme estabelece o art. 53,
inciso 11, combinado com o art. 32, inc. IX, letra h, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O Plano Plurianual para o período 2004/2007
ainda se encontra em tramitação no Congresso Na
cional, tornando inviável o exame de adequação do
projeto ao mesmo.

No que concerne à adequação do proJ0to à Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, é importante ressaltar
que, no exame de proposição sobre criação de cargos,
empregos e funções deve ser considerada também a
determinação constitucional prevista no Art. 169 da
Carta Magna, especialmente, as restrições e exceções
contidas no parágrafo primeiro deste dispositivo, com
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98,
nos seguintes termos:

"Art. 169 .
§ 1º. A concessão de qualquer vanta

gem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções (gl;; j nosso)
ou alteração de estrutura de carre;ras, bem
como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamen
tária suficiente para atender às projeções de
despesas de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes (grifo nosso);

11 - se houver aut('~:;;:ação específica na
lei de diretrizes orçamentárias (grifo nosso),
ressalvadas as empresas públicas e as so
ciedades de economia mista:'

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o
exercício fi nanceiro de 2004 (art. 82 da Lei nº 10.707,
de 30 de julho de 2003) estabelece que a criação de
cargos, empregos e funções deve constar de anexo
específico da lei orçamentária, observado o disposto
no art. 71 da Lei Complem0ntar nº 101, de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).

A lei orçamentária para o eXf'~dcio de 2004 ( Lei
nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003), no seu "ANEXO
VII- AUTORIZAÕES ESPECíFICAS DE QUE TRA1A
O ART. 82 DA LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE
2003, PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART.
169 § 1º, INCISO li, DA CONSTITUiÇÃO" , no inciso
2 - VI. - Justiça do Trabalho, traz a seguinte autoriza
ção: Limite de R$ 89.132.750,00 destinados ao provi
mento de até 7.491 cargos e funções vagos, criados
ou transformados.

N~ justificativa do projeto o Senhor Presidente do
r. ibunal Superior do Trabalho informa que as funções

comissonadas em causa foram criadas por ato admi
nistrativo, agora questionado pelo Tribunal de Contas
ela Uniito, e acrescenta:

"Aprovada a proposta ora submetida aos
Exmos. Srs. Membros do Congresso Nacional,
tornam-se legítimas as funções criadas, sem,
no entanto, implicar aumento de despesas,
pois a composição orçamentária do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região já tem in
cluídos os respectivos valores:'

Em face do exposto, opinamos pela Adequação
OrçamHntária e Financeira do Projeto de Lei nº 2.170
i;, de 2003.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2004. - Depu
tado Péluderney Avelino, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje,conclui, unanimemente,
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
r1~ Lei nº 2.170-A/03, nos termos do parecer do relator,
[leputado Pauderney Avelino.

E:~tiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Bornier, Presidente; Enivaldo Ribeiro,

Paulo r~ubem Santiago e Carlos Willian, Vice-Presi
dentes; Alexandre Santos, Antonio Cambraia, Armando
Monteil'O, Carlito Merss, Coriolano Sales, Eliseu Re
f'.ende, Félix Mendonça, Fernando Coruja, Francisco
~ xnelles, João Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luiz
~ar'os -/auly, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Pau
lo Afon~o, Pedro Novais, Vignatti, Veda Crusius, Edu
ardo Cunha, Feu Rosa, José Militão, Sandro Matos e
(iasny de Roure.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2004. - Depu
tf,do Nolson Bornier, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 3.051-A, DE 2004
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Proíbe a construção de aeroportos co
merciais no perímetro urbano, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Desenvolvimento Urbano, pela rejeição
(relator: Deputado Luiz Carreira).

Despacho:às Comissões de Desenvol
vimento Urbano; de Viação e Transportes; e
de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol·
vimento Urbano

1- Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Lei nº 3.051 ,de 2004, proposto pelo Deputado
Edson Ezequiel.

A proposição veda a construção de novos ae
roportosem perímetro urbanoe determina que os ali
já existentes, empregados para instrução de vôo ou
para movimentação de aeronaves de pequeno porte,
não sejam adaptados de forma a poder operar vôos
comerciais.

A par disso, a iniciativa manda que o Poder Exe
cutivo diligencie, junto aos governos estaduais e muni
cipais, pela transferência de pequenos aeroportos que
hoje se encontram em área de ocupação urbana.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

a meio urbano, a despeito de nossas aspirações,
não é, nem nunca foi, um ambiente idílico. Sua perma
nente e inevitável tensão, assim como as facilidades
que proporciona, advém da pluralidade de interesses
e atividades que só uma grande concentração de pes
soas é capaz de gerar.

a dilema da sociedade moderna não está em
apartar OU não do meio urbano funções cuja natureza
encerre algum grau de conflito com o bem-estar da po
pulação, mas em como conciliar essas funções - que
nascem das próprias demandas de um ambiente urba
no, funções, portanto, que lhe são intrínsecas - com os
anseios legítimos por uma boa qualidade de vida.

Eis para onde há de ser canalizado o trabalho
do legislador, em se tratando ela matéria em questão.
Noutras palavras, não se cuida de proibir a fixação de
instalação aeroportuária em área passível de ocupação
urbana,senão de estabelecer parâmetros para que o
exercíciodaatividade de transporte aéreo e de serviços
correlatos transcorra sem interferências de tal ordem e
magnitude que impeçam o desenvolvimento normal de
outras funções urbanas, especialmente a moradia.

Para tanto, acredita-se que o instrumental nor
mativo já existente ofereça condições satisfatórias. De
fato, °Código Brasileiro de Aeronáutica determina que
a autoridade aeronáutica trace planos de zona de pro
teção para cadaaeródromo, de sorte a restringir usos
e ocupações de propriedade que se revelem danosos
a esta própria e à segurança da navegação aérea. Nor
mas de controle de ruído, gradativamente mais estri
tas, também são aplicadas às aeronaves, para que o
impacto sonoro da atividade seja diminuído. Por outro

•

lado, a legislação urbanística, notadamente o Estatuto
dá Cidade, atribui à autoridade municipal importante
e indispensável papel no que tange ao planejamento
do meio urbano, no tempo e no espaço, seja por in
termédio de dispositivos de caráter mais duradouro e
abrangente, como o Plano Diretor, seja por meio de
ferramentas de cunho específico, como os Estudos de
Impacto de Vizinhança. Não se deve esquecer, ademais,
que grandes empreendimentos, como a construção de
aeroportos, hão de ser submetidos, necessariamente,
a Estudo de Impacto Ambiental.

Percebe-se, pois, que não faltam meios para que o
poder público, diretamente, e a sociedade, indiretamen
te, atuem no intuito de mitigar as interações negativas
de determinada atividade - exploração aeroportuária,
no caso - e demais funções urbanas.

A par disso, importa dizer que iniciativa direcio
nada à construção de novo aeroporto em qualquer das
cidades do País tomará em conta, inevitavelmente, a
disponibilidade e o custo da terra - e, eventualmente,
o custo de desapropriações - , fatores que, natural
mente, encaminhariam a escolha da localização do
empreendimento para áreas mais distantes das de
maior adensamento populacional.

Em face dessas observações, votamos pela re
jeição do Projeto de Lei nº 3.051, de 2004.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2004. - Depu
tado Luiz Carreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei nº 3.051/2004, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Luiz Carreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Silas Câmara - Presidente, Jackson Barreto,

Walter Feldman e Cezar Schirmer - Vice-Presiden
tes, Ary Vanazzi, Claudio Cajado, Dr. Evilásio, Eliseu
Moura, Fátima Bezerra, Inácio Arruda, Joaquim Fran
cisco, Leonardo Picciani, Luiz Carreira, Maria Helena,
Mauro Benevides, Paulo Gouvêa, Pedro Fernandes,
Ricardo Izar, Wilson Santos, Zezéu Ribeiro, Carlito
Merss e Zé Lima.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. - Depu
tado Silas Câmara, Presidente.

REPRESENTAÇÃO N9 5-A, DE 2003
(Da Golden Cross Assistência Internacional

de Saúde Ltda.)

Encaminha denúncia contra a União
Federal, em razão de contratações irregu·
lares, sem prévio procedimento Iicitatá·
rio, dos serviços de assistência à saúde e
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assistência social operacionalizados pela
GEAP - Fundação de Seguridade Social;
tendo parecer da Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, pela aprovação
(relator: Deputado Barbosa Neto).

Despacho: Numere-se e Encaminhe
se à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle

Publicação do Parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle

I - Relatório

Golden Cross Assistência Internacional de Saúde
LTDA, devidamente qualificada e representada, apre
sentou Denúncia perante esta Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
a fim de que fossem apuradas ilegalidades nos servi
ços de assistência à saúde e assistência social pres
tados pela GEAP - Fundação de Seguridade Social
a vários órgãos e entidades da Administração Pública
Direta e Indireta da União Federal, tanto no âmbito do
Poder Executivo quanto no âmbito do Poder Judiciário,
mediante Convênios de Adesão e repasse de verbas
públicas, sem prévio procedimento licitório.

Alegou-se na denúncia que a Fundação de Segu
ridade Social- GEAP, diante de sua natureza jurídica
de entidade fechada de previdência privada, estaria
expressamente proibida de operar planos de saúde
após o advento da Lei Complementar nº 109/2001, que
regulamentou o § 4º do artigo 202 da Carta Política,
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20/98.

Segundo sustentado, a referida lei, ao dispor
sobre o novo Regime da Previdência Complementar,
revogando a então vigente Lei nº 6.435/77, a despeito
de admitir a participação da União, dos Estados, Muni
cípios e Distrito Federal na condição de patrocinadoras
das entidades fechadas de previdência complemen
tar, especificou o âmbito do objeto dessas entidades,
limitando-as à prestação de serviços de administra
ção e execução de planos de benefícios de natureza
previdenciária, na forma dos artigos 31 e 32, caput e
parágrafo único. Transcrevam-se os referidos disposi
tivos legais apontados, in verbis:

"Art.31 .As entidades fechadas são aces
síveis, na forma regulamentada pelo órgão re
gulamentador e fiscalizador, exclusivamente:

I - aos empregados de uma empresa ou
grupo de empresas e aos servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, entes denominados patrocinadores; e"

"Art. 32. As entidades fechadas têm como
objeto a administração e execução de planos
de benefícios de natureza previdenciária.

Parágrafo único. É vedada às entidades
fechadas a prestação de quaisquer serviços
que não estejam no âmbito de seu objeto, ob
servado o disposto no art. 76:'

Noticiou-se que mesmo após o advento da Lei
Complementar nº 109/01, a Fundação de Seguridade
Social- GEAp, entidade fechada de previdência com
plementar, continuou, mediante convênios de adesão
e sem o devido processo licitatório, a desviar-se de
suas finalidades institucionais para operar planos de
benefícios de assistência à saúde, ao invés de operar
apenas planos de natureza previdenciária.

Esclareceu-se, ainda, que a ressalva contida no
artigo 76 da referida lei, que assegurou a continuidade de
serviços de assistência à saúde que estivessem sendo
prestados por entidades fechadas de previdência com
plementar a seus participantes e assistidos, somente se
aplicaria, em se tratando da GEAp, aos órgãos e entida
des que originariamente vinculam-se à fundação.

Quanto às origens históricas da GEAp, não se
pode deixar de relatar as considerações contidas no
parecer do ilustre Procurador-Geral do Ministério PÚ
blico junto ao TCU, Dr. Lucas da Rocha Furtado, em
parecer anexado aos autos e exarado em processo
em tramitação perante a Corte de Contas, segundo as
quais a fundação tem suas origens voltadas à "Assis
tência Patronal", fundo contábil instituído no âmbito do
Instituto de Aposentaria e Pensões dos Industriários
-IAPI e para o qual contribuíam seus servidores.

Consta, ainda, que com a criação do Instituto Na
cional de Previdência Social-INPS, todos os servido
res dos extintos IAP's - institutos de aposentadorias
e pensões das categorias profissionais passaram a
contribuir para o Fundo de Assistência Patronal.

Com a criação do SINPAS - Sistema Nacional de
Previdência Social, todo o segmento da Previdência
Social, no âmbito da administração federal, passou a
contribuir para o Fundo de Assistência Patronal, inte
grado aquele pelos seguintes órgãos: INAMPS (Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social),
INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), lAPAS
(Instituto de Administração Financeira da Previdência
Social), DATAPREV, MPAS, LBA (Legião Brasileira de
Assistência), FUNABEM (Fundação Nacional do Bem
estar do menor), o CEME (Central de Medicamentos)
e FACR (Fundação Abrigo do Cristo Redentor).

Após a criação de uma comissão no âmbito do
Ministério da Previdência e Assistência Social denomi
nada Grupo Executivo de Assistência Patronal- GEAp,
solicitou ela, em conjunto com os demais órgãos do Sis-
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tema Nacional da Previdência Social, a transformação
do referido grupo em entidade fechada de previdência
complementar. A autorizaçãofoi concedida pelo MPAS
através da Portaria nº 4.624/90.

Segundo consta do parecer, com a extinção do
INAMPS, pela Lei nQ 8.689/93, reconheceu-se, em
seu artigo 5º, a natureza de entidade fechada de pre
vidência complementar da Fundação de Seguridade
Social _. GEAP.

Esclarecidos, assim, os órgãos e entidades que
originariamente vincularam-se à instituição da GEAP
- Fundação de Seguridade Social.

Sustentou-se, ainda, na denúncia, que a ressalva
do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/01, por se
tratar de meraregra de transição, teria sido introduzida
apenas no intuito de minimizar os transtornos impos
tos às entidades fechadas de previdência privada em
~1uação, conferindo-lhes prazo razoável para que se
adequem ao novo ordenamento jurídico. De acordo com
€I Golden Cross Assistência Internacional de Saúde SI
A o parágrafo primeiro do art. 76 é expresso no senti
do de que os compromissos atinentes aos programas
assistências somente permanecerão em vigência, por
uma única vez, até o seu termo final. Consta o seguinte
da ratio do referido dispositivo legal:

"Art. 76. As entidades fechadas que, na
data da publicação desta Lei Complementar,
prestarem a seus participantes e assistidos
serviços assistenciais à saúde poderão conti
nuar a fazê-lo, desde que seja estabelecido um
custeio específico para os planos assistenciais
e que a sua contabilização e o seu patrimônio
sejam mantidos em separado em relação ao
plano previdenciário.

§ 1º Os programas assistenciais de natu
reza financeira deverão ser extintos a partir da
data de publicação desta Lei Complementar,
permanecendo em vigência, até o seu termo,
apenas os comprornissos já firmados".

Em conclusão, afirmou a Golden Gross que a re
gra de transição do artigo 76 somente se aplica aos ser
viços de assistência à saúde prestados pela Fundação
de Seguridade Social- GEAP aos órgãos e entidades
viculados aos seus instituidores históricos, ou que deles
he~~aram comp:tências. Além disso, ponderou que a
Umao Federal nao pode ser considerada patrocinadora
da entidade, avocando para si a responsabilidade de
convênios celebrados por órgãos e entidades dotados
de autonomia administrativa.

Importante relatar as ponderações contidas no
parecer do eminente Procurador-Geral do Ministério
Público junto ao TCU, Dr. Lucas da Rocha Furtado, no

sentido de que a norma do artigo 76 deve ser interpre
tada conjuntamente com o artigo 34 da Lei 9.656/1998,
que dispõe sobre o Planos e Seguros Privados de As
sistência à Saúde, do seguinte teor:

"Art. 34. As entidades que executam ou
tras atividades além das abrangidas por esta
Lei podem constituir pessoas jurídicas inde
pendentes, com ou sem fins lucrativos, espe
cificamente para operar planos de assistência
à saúde, na forma da legislação em vigor e em
especial desta Lei e de seus. regulamentos".

Consignou o ilustre Procurador-Geral, da
conjugação de ambos dispositivos legais, ser im
prescindível a constituição de uma pessoa jurídica
independente para operar planos de saúde, na
hipótese de entidades que executem outras ativi
dades, com patrimônio distintodo patrimônio dos
planos previdenciários e custeio específico.

Além disso, afirma-se no parecer que a
GEAp, mesmo quando enquadrada na ressalva
do artigo 76, não poderia manter os Convênios
de Adesão firmados com o Poder Público. Opi
na-se, nessa linha de raciocínio, pela recisão
da avença firmada por meio de Convênios de
Adesão, para que sejam firmados, por dispen
sa de licitação, contratos administrativos, pelo
prazo de 60 meses estabelecido pelo artigo 57
da Lei nº 8.666/93. Conclui-se, ao final, que,
operada a transição, "inafastável se tornará o
procedimento licitatório para que se celebre
novo contrato para prestação de serviços de
assistência à saúde".

. .Após esclarecer o panorâma do atual regime,
noticIou a Golden Gross que antes do advento da Lei
Complementar nº 109/01, quando celebrados a maioria
dos Convênios de Adesão entre a GEAP e diversos
órgãos da administração pública, encontravam-se em
vigor as disposições da Lei.nº 8.020/90, que discipli
n~va.a relação entre as entidades fechadas de previ
dencla complementar e suas patrocinadoras no âmbito
da Administração Pública Federal.

Registrou-se que o artigo 1º da referida norma
legal não autorizaria a participação de órgãos da Admi
nistração Pública Direta na condição de patrocinadoras
das e~tidades fechadas de previdência complementar,
mas tao-somente a de órgãos da Administração Públi
ca Indireta. Transcreva-se o seu teor:

"Art. 10 Para os fins desta lei conside
ram-se:

t - patrocinadoras: as autarquias, as fun
dações, as empresas públicas, as sociedades
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de economia mista e demais entidades contro
ladas direta ou indiretamente pela União;

11- entidades: as entidades fechadas de
previdência privada patrocinadas pelas pesso
as jurídicas referidas no inciso anterior." Em
suma, de acordo com a denúncia oferecida
pela Golden Gross Assistência Internacional
de Saúde S/A, no curso da vigência da Lei
nº 8.020/90 seriam ilegais os Convênios de
Adesão firmados pela GEAP com órgãos e
entidades da Administração Pública Direta,
por ilegitimidade das patrocinadoras.

Por fim, sustentou a Golden Cross As
sistência Internacional de Saúde Uda que os
Convênios de Adesão celebrados pela GEAP
com órgãos do Poder Público para prestação
de serviços de saúde, mediante repasse de
verbas orçamentária, possuem natureza con
tatual. Daí porque afirmou que teriam sido eles
celebrados em "em descompasso com a natu
reza técnico-jurídica do intrumento, em patente
desvio de finalidade, com o único e exclusivo
intuito de frustar, indevidamente, a realização
obrigatória de licitação".

Isso porque, segundo a denunciante, o instru
mento do convênio de adesão pressupõe um acordo
recíproco de intereses para que os entes convenentes,
mediante mútua colaboração, obtenham um objetivo
institucional comum a ambos.

Conclui, então, a Golden Gross que o único intuito
da GEAP seria o de burlar a observância do exigido
procedimento ficitatório, retirando das demais opera
doras de planos de saúde qualquer possibílidade de
participação nos certames, procedimentos que asse
guram a escolha das melhores pr .Jpostas para a Ad
ministração Pública. Eis os fundamentos da denúncia,
neste particular:

"Pode-se concluir que a manifesta ilega
lidade dos convênios celebrados com a GEAP
decorre da inobervância da natureza técnico
jurídica da via do convênio, por desvio de fi
nalidade, diante da natureza eminentemente
contratual do ajustA, que, por envolver paga
mento de remuneração pela prestação de ser
viços de assistência médica, deveria ter sido
celebrado sob a forma de 2':mtrato, mediante
prévio processo licitatório".

A denúncia veio instruída com os seguintes do
cumentos: relação dos órgão e entidades que man
têm convênios de adesão com a GEAP e valores re
passados pelo Poder Público; cópia do Convênio de
Adesão nº 01/95 firmado com o Ministério da Saúde,

ée seu Termo Aditivo e do Termo de re-ratificação do
Termo Aditivo; decisão do Tribunal de Contas da União
determinando a rescisão do Convênio de Adesão nº
01/95; relação dos processos em tramitação no TCU

:;; 1Volvendo irregularidade de Convênios de Adesão
trmadc,s com o Poder Público pela GEAP; cópia do
recursc de reconsideração interposto pela GEAP con
tra a decisão proferida no processo relativo ao Convê
rjio de Adesão nº 01/95; cópia do acórdão do TCU no
pedido de reconsideração da GEAP; parecer emitido
pela unidade técnica do TCU; cópia do primeiro pare
cer do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao
TCU, Cr. Lucas Rocha Furtado; e cópia intregral das
legislaç ões invocadas.

R3alizada Audiência Pública, em atendimento
ao Requerimento nº 172 de 2003, de minha autoria,
<"iprovado em Reunião Ordinária desta Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle no dia 26 de no
\/'ómbrc de 2003, foram convidados a participar como
expositores a Diretora Executiva da GEAP, Ora. REGINA
nlBEIRO PARIZI CARVALHO, a advogada da Golden
Gross Assistência Internacional de Saúde S/A subs
critora da denúncia, Ora. FLÁVIA LOPES ARAÚJO, o
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU,
Dr. LUCAS DA ROCHA FURTADO, o Diretor da Área
oe Saúde da FENAG, Dr. HORÁRCIO CATA PRETA,
o Gerente Geral da Agência Nacional de Saúde, Dr.
FIAULOAMARY FREIRE BUENO, o Diretor de Auditoria
L;d Área de Saúde da Controladoria-Geral da União,
Dr. ROI~ALD BALDE, o Assessor da Corregedoria da
Área Social da Controladoria-Geral da União, Dr. ALE
XANDFiE ROCHA DE CASTRO e o Coordenador-Geral
de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes,
Dr. CLODOALDO PINTO FILHO.

Iniciada a audiência, presidida pelo Deputado
,~ erculnno Agnetti, a advogada da denunciante Gol
,t m Cross Assistência Internacional de Saúde frisou
que os Convênios de Adesão celebrados pela GEAP
-' Fund3.ção de Seguridade Social para operar planos
i J saúde possuem natureza concorrencial, razão pela

qual s€:ria indispensável o exigido processo licitató
r'o que, além de assegurar a escolha da melhor pro
~'osta para a Administração, confere transparência à
Etividade administrativa. Sustentou que o instituto do
Convênio somente pode ser utilizado na hipótese de
3. LIste recíproco de vontades, em que o Poder Públi
,"J e entidades públicas ou privadas buscam alcançar
0bjetivos comuns, não se aplicando à contratação de
serviços de assistência à saúde aos servidores públi
cos por terceiros.

Afegou que a Fundação de Seguridade Social
-' GEAI), através de rotulados Convênios de Adesão,
,:3taria recebendo o repasse de verbas públicas or-
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çamentárias sem qualquer fiscalização dos órgãos
controladores competentes, seja a ANS, a Secretaria
de Previdência Complementar ou o Tribunal de Con
tas da União.

Sustentou a ilegalidade dos Convênios de Ade
são firmados pela GEAP após o advento da Lei Com
plementar nº 109/2001, por expressa proibição legal.
Acrescentou, ainda, que a norma do artigo 76 somen
te se aplica aos Convênios de Adesão firmados pela
GEAP sob a égide da legislação passada com seus
patrocinadores legais e com os órgãos vinculados aos
seus instituidores históricos. Finalizou afirmando que,
no regime anterior, somente os órgãos da Administra
ção Indireta encontravam-se autorizados a patrocinar
as entidades fechadas de previdência complementar e
que os instituidores da GEAP limitam-se ao segmento
da Previdência Social.

Por sua vez, a Diretora Executiva da GEAP afir
mou que a entidade, ao contrário das demais empre
sas operadoras comerciais de planos de assistência à
saúde, é uma entidade fechada de previdência com
plementar, constituída sob a forma de fundação de di
reito privado, sem fins lucrativos. Consignou que, por
funcionar sob a forma de autogestão multipatrocinada,
não se encontra obrigada a participar de certames lici
tatórios para prestar serviços de assistência à saúde,
acentuando, ainda, que os servidores públicos partici
pantes limitam-se a aderir aos convênios celebrados
com os respectivos órgãos.

Esclareceu que a GEAP não se submete à fiscali
zação da Agência Nacional de Saúde por se enquadrar
como operadora de saúde autogestora, modalidade em
que os entes representantes dos órgãos patrocinadores
integram o Conselho Administrativo. Informou, ainda,
que, ao contrário das demais entidades fechadas de
previdência complementar, não se encontra obrigada
a constituir reservas técnicas, diante da garantia de
repasses mensais pelos órgãos patrocinadores dos
valores necessários à cobertura das despesas com a
administração e gerenciamento dos planos.

O ilustre Procurador-Geral do Ministério Público
junto ao TCU, com base em parecer exarado em pro
cesso em tramitação no TCU, afirmou que a prestação
de serviços de saúde pelo Poder Público através de
terceiras pessoas não é objeto de convênio e sim de
contrato. Concluiu que, independentemente do nome
que se dê ao instrumento manejado, na hipótese em
que a assistência à saúde do servidor não é prestada
diretamente pelo respectivo órgão mas por terceiros,
o vínculo formado possui natureza contratual, sendo
obrigatória a realização de licitação.

Ponderou que a GEAP, diante de sua natureza de
entidade fechada de previdência privada originária e

lIIIli

convalidada no âmbito da Previdência Social, somente
poderiater instituído planos de benefícios aos órgãos
e entidades a ela historicamente vinculados. Afirmou,
de conseqüência, que os convênios celebrados com
quaisquer outros órgãos devem ser rescindidos. Citou o
artigo 32 da Lei Complementar nº 109/2001, que proibe
as entidades fechadas de previdência complementar
de operarem quaisquer benefícios que não possuam
natureza previdenciária.

Ressaltou, diante da relevância social da dis
cussão, que, caso a Fundação de Seguridade Social
- GEAP tenha a intenção de continuar a operar pia
nos de saúde que vinham sendo prestados aos órgãos
vinculados aos seus instituidores históricos antes da
superveniência da Lei Complementar nº 109/01, deve
adequar-se às exigências do novo regime. Esclareceu
que a entidade deve observar as exigências contidas
no artigo 76 da referida lei, combinada com o disposto
no artigo 34 da Lei nº 9.656/98, no que toca à existên
cia de custeio específico, separação de patrimônios e
constituição de outra pessoa jurídica.

Concluiu, com base no direito positivado, que a
GEAP, na forma em que atualmente constituída, não
pode atuar na área de saúde. Somente com a criação
de outra pessoa jurídica, e desde que participe de licita
ção, poderá vir a ser contratada pelo Poder Público.

A seu turno, o Assessor da Corregedoria da Área
Social da Controladoria-Geral da União noticiou a
exitência de denúncia apresentada pelo Deputado
Augusto Carvalho, envolvendo os referidos convê
nios de adesão firmados pela GEAP com órgãos da
administração pública, sem a observância do devido
processo Iicitatório.

O Diretor de Saúde da FENAG, na condição de
representante das seguradoras especializadas em saú
de, esclareceu que a GEAP - Fundação de Seguridade
Social encontra-se registrada na Agência Nacional de
Saúde como operadora de planos de saúde. Deixou
registrado que a GEAP, ao participar de atividades que
envolvam contratos de saúde mediante nominados
convênios de adesão, deveria submeter-se ao dever
constitucional de participar de licitações realizadas pelo
Poder Público, a fim de conferir transparência a suas
operações, além de assegurar posição de igualdade
às demais seguradoras de planos de saúde.

Consignou, ainda, que a GEAP não constitui
as reservas técnicas exigidas pela ANS de todas as
operadoras de planos de saúde, imprescindíveis para
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos
serviços, o que pode vir a gerar séria instabilidade na
relação entre usuários e prestadores dos serviços de
saúde.
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oGerente Geral de Desenvolvimento da Agência
Nacional de Saúde, ao esclarecer a relação da GEAP
- Fundação de Seguridade Social no âmbito da ANS,
informou que a fundação encontra-se registrada como
operadora de plano de saúde na modalidade de auto
gestão, que a dispensa de qualqueracompanhamento
econômico-financeiro por parte da ANS.

Por fim, o Coordenador-Geral de Recursos Hu
manos do Ministério dos Transportes esclareceu que o
órgão ministerial celebrara recentemente com a GEAP
convênio de adesão para obter a prestação de servi
ços de assistência à saúde com base em parecer da
Advocacia-Geral da União, também patrocinadora da
GEAp, em que pese a existência de parecer contrário
de seu próprio Conselho Interno. Informou, ainda, que,
desertas duas licitações, realizou o órgão ministerial
contratação de emergência, sucedido pela celebração
de Convênio de Adesão com a GEAP.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Após analisar toda documentação apresentada
e discutir o caso, ouvidas todas as partes interessa
das e representantes dos órgãos de controle, e uma
profunda análise dos Convênios de Adesão celebra
dos pela GEAP para prestar serviços de assistência à
saúde a vários órgãos públicos, julgo que merece ser
acolhido o argumento de que os planos de benefícios
de entidades fechadas de previdência privada como
a Fundação de Seguridade Social- GEAp, ainda que
constituídas sob a forma de fundação sem fins lucra
tivos, não podem ser estendidos a todos os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, mas tão
somente àqueles que originariamente vinculam-se à
fundação ou que deles herdaram competências em
razão de reestruturações administrativas.

Ora, como afirmado pela própria Diretora Exe
cutiva da GEAP - Fundação de Seguridade Social e
comprovado pelos demais expositores participantes
da audiência pública, a GEAP é originária de um mero
fundo de pecúlio facultativo para o qual contribuíam,
incialmente, os servidores do extinto IAPI. Com a cria
ção do INPS, todos os servidores dos extintos institutos
de aposentadorias e pensões de classes profissionais
passaram a contribuir para o Fundo de Asssitência
Patrional. Todavia, foi com o advento da unificação da
Previdência Social, que se deu com a instituição do
SINPAS - Sistema Nacional de Previdência Social que
os servidores de todos os órgãos integrantes do sistema
nacional da previdência social passaram a contribuir
para o fundo da "Assistência Patronal".

A instituição da fundação, por sua vez, teve iní
cio com a criação de uma comissão interna no âmbito

do Ministério da Previdência e Assistência Social para
gerir o Fundo de Assistência Patronal, o Grupo Execu
tivo da Assistência Patronal- GEAP que, em conjunto
com representantes do Inamps, lapas, LBA, Funabem,
Ceme, FACR, Dataprev e MPAS, requereram autoriza
ção para a transformação do grupo em entidade fechada
de previdência complementar, concedida por Portaria
do Ministério da Previdência e Assistência Social. Ao
final, depreende-se que a Lei nº 8.689/93, que extin
guiu o Inamps, convalidou a existência da GEAP como
entidade fechada de previdência complementar.

A GEAP - Fundação de Seguridade Social so
mente poderia ter instituído planos de benefícios aos
órgãos e entidades vinculados aos seus instituidores
históricos ou aos que deles herdaram competência,
originários do segmento da Previdência Social. Po
deriam, ainda, ter instituído planos de benefícios aos
seus patrocinadores legais.

Ocorre, todavia, que no regime anterior à Lei Com
plementar nº 109/2001 , os órgãos da Administração PÚ
blica Direta encontravam-se proibidos de figurar como pa
trocinadores de entidades de previdência complementar,
já a legislação que disciplinava a relação das entidades
fechadas de previdência privada e seus patrocinadores
no Poder Público somente autorizava que os órgãos da
Administração Pública Indireta patrocinassem as referi
das entidades. (artigo 32 da Lei nº 8.020/90)

Ora, o princípio da legalidade inscrito no artigo 5º,
inciso 11 da CF/88 é princípio diretor de nosso ordena
mento jurídico e inerente ao próprio conceito de Estado
de Direito. Visto sob a óptica da Administração, não se
pode admitir que o gestor público desconsidere a lei e
atue de acordo com sistuações nela não previstas. Ou
seja, a atividade administrativa é infralegal, expressa
mente submetida e preordenada aos comandos legais,
somente podendo fazer o que a lei autoriza.

Logo, esta Comissão de Fiscalização não pode
considerar legais os Convênios de Adesão firmado
pela GEAP no regime anterior à Lei Complementar nº
109/01 com órgãos da Administração Pública Direta,
por inexistência de previsão legal, ressalvados, ape
nas, os órgãos e entidades que tenham vínculo com
os instituidores históricos da fundação.

É certo que a partir do advento da Lei Comple
mentarnº 109/2001 a União, os Estados, os Municípios
e oDF adquiram legitimidade para patrocinar entidades
fechadas de previdência complementar. Todavia, não há
como se admitir, como forma de convalidar convênios
firmados à burla da legalidade, que a União Federal
seja considerada patrocinadora da GEAP.

Com efeito, segundo acatada doutrina, os órgãos
públicos, conquanto não dotados de personalidade
jurídica, por congregrarem parcelas de atribuições
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funcionais afetas à pessoa jurídica estatal, possuem
autonomia administrativa, financeira e técnica.

Nesse sentido, merece menção o ensinamento
da insígne Maria Sylvia Sanello DI Pietro, ao definir
os critérios declassíficação dos órgãos públicos nos
seguintes terrnos:

"Autônomos são os que se localizam na cú
pula da Administração, subordinados diretamente
à chefia dos órgãos independentes; gozam de
autonomia administrativa, financeira e técnica e
participam das decisões governamentais. Entram
nessa categoria os Ministérios, as Secretarias
de Estado e de Município, o Serviço Nacional de
Inforrnações e o Ministério Público".

Compreende-se, então, que os órgãos públicos
subordinados à União Federal, por gozarem de au
tonomia administrativa, possuem legitimidade para
tlesempenhar atividades de sua alçada seja por meio
de contratos, avenças ou parcerias. Logo, ainda que
considerados partes integrantes da pessoa jurídica es
t~tal, detêm eles e não a União Federal a qualificação
d.e patrocinadores de eventuais convênios que vierem
â celebrar com entidades públicas ou privadas.

De outra sorte, não se pode ignorar que o novo
regime legal proíbe expressamente que entidades
fechadas de previdência privada como a GEAP ope
rem planos de assistência à saúde. A regra proibitiva
encontra previsão no artigo 32 da Lei Complementar
nº 109/01 , que restringiu o objeto dessas entidades à
prestação de benefícios de natureza previdenciária.
Sendo assim, são manifestamente ilegais os Convê
nios de Adesão firmados pela GEAP na vigência da
nova legislação, por expressa vedação legal.

Resta saber se a regra de transição contida no
artigo 76 da Lei Complementar nº 109/01, que asse
gura às entidades fechadas fechadas de previdência
privada que estivessem operando benefícios de as
sistência à saúde. o direito de continuar a prestá-los,
aplica-se indistintamente a todos os Convênios de
Adesão travados pela GEAP.

A resposta é negativa. Entendo que sua aplica
ção restringe-se aos serviços de assistência à saúde
prestados no regime anterior aos órgãos e entidades
vinculados aos instituidores históricos da GEAP ou aos
seus patrocinadores legais.

Ressalve-se, ainda, que a aplicação da ressalva
do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/01 deve ser
conjugada com a norma do artigo 34 da Lei que dispõe
sobre os Planos e Seguros Privados de Assistencia a
saúde (Lei nº 9.656/1998). Isso que dizer que, caso a
GEAP tenha a intenção de continuar a prestar servi
ços de assistência à saúde aos órgãos vinculados aos

seus instituidores histórios, deve adequar seu funcio
namento às normas do novo regime.

Oepreende-se, da análise conjunta dos referidos
dispositivos legais, que a GEAP - Fundação de Se
guridade Social deve constituir nova. pessoa jurídica
para operarplanos de saúde, além do que deve efetu
ar a separação do patrimônio dos planos de saúde do
atinente aos planos previdenciários e estabelecer um
custeio específico para os planos assistências.

Não bastasse isso, , em qualquer hipótese, e inde
pendentemente da interferência das normas que discipli
nam a atuação das entidades fechadas de previdência
complementar, os Convênios de Adesão pela GEAP
- Fundação de Seguridade Social com órgãos do Poder
Público para operar planos de saúde são manifestamente
ilegais, por inobservância da exigência de prévia realiza
ção de processo licitatório, •na forma prevista no inciso
XXI, do artigo 37 do ordenamento constitucional.

Fácil é compreender-se que, em se tratando de
serviços de saúde prestados aos servidores do Poder
Público por terceiras pessoas, a relação daí resultante
envolve vínculo de natureza manifestamente contratual,
que impõe para ambas aspartes obrigações recíprocas
e a observância do dever constitucional de licitação.

No caso dos Convênios de Adesão firmados pela
Fundação de Seguridade Social- GEAp, sobressai
que o interesse do Poder Público restringe-se a obter
a prestação eficiente do serviço de saúde pelo menor
preço, enquanto o interesse da fundação é o de obter
remuneração pelo serviço prestado, o que se dá me
diante repasse de verbas orçamentárias. Logo, não
se trata de convênio, instituto que, segundo pacífica
jurisprudência do Tribunal de Contas da União e cor
rente doutrina, pressupõe convergência de vontade e
reciprocidade de interesses, em prol de um objetivo
institucional comum, mas de avença de natureza con
tratual e concorrenciaL

Ultrapassada esta questão, é importante esclarecer
a forma de atuação dos órgãos vinculados aos institui
dores históricos e dos patrocinadores legais da GEAP
- Fundação de Seguridade Social alcançados pela res
salva do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/01 .

Isso porque, reconhecida a natureza contratual
dos Convênios de Adesão travados pela GEAp, resulta
a conclusão de que o Poder Público, nesses casos, deve
celebrar contratos administrativos para prestação de ser
viços de saúde, mediante dispensa de licitação, até o
término dos compromissos firmados.· Como o § único do
artigo 76 é omisso quanto ao termo final, deve-se aplicar,
por analogia, o prazo de 60 meses do artigo 57 da Lei
de Licitações, que disciplina o prazo de contratação de
serviços de prestação continuada. Ou seja, impõe-se a
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rescisão dos Convênios deAdesão para que, em substi
tuição, sejam firmados contratos administrativos.

Nada impede, todavia, que a GEAP passe a
operar legalmente planos de assistência à saúde e
participe de procedimentos licitatórios. Até porque a
importância da atividade por ela desempenhada no
cenário social é incontestável.

Em primeiro lugar, entendo, como já dito, que a
GEAP - Fundação de Seguridade Social deve constituir
pessoa jurídica distinta para operar planos da saúde. É
fundamental, ainda, que esta nova pessoa jurídica en
quadre-se na Agência Nacional de Saúde na condição
de operadora comercial de planos de saúde, sujeita,
portanto, à fiscalização, e não sob a modalidade de
operadora de saúde constuída na forma de autoges
tão multipatrocinada, como esclarecido pelo Gerente
Geral de Desenvolvimento da ANS.

Convém esclarecer, em termos jurídicos, que a
caracterização da modalidade de autogestão pressupõe
o gerenciamento de uma empresa ou entidade - asso
ciativa, fundacional ou coorporativa - por seus próprios
empregados, que compõe o Conselho de Gestão ou
o Administrativo e administram recursos patrimoniais
próprios. É imprescindível, portanto, que os interes
ses da entidade confundam-se com os interesses de
seus próprios empregados. Daí advém a faculdade
de que dispõe tais entidades de não se su', neterem
à fiscalização por parte de quaisquer órgãos e de não
participarem de processos licitatórios.

No caso da GEAP - Fundação de Seguridade
Social, é equivocada sua qualificação, em se tratando
de operadora de planos de saúde a servidores públicos
federais, de fundação administrada na modalidade de
autogestão multipatrocinada, ao argumento de que a
União Federal seria a empregadora e os servidores os
empregados, com representação paritária e adminis
tração de patrimônio próprio.

Primeiro porque a natureza do vínculo estabele
cido entre a GEAP - Fundação de Seguridade Social
e os demais órgãos do Poder Público com o quais
celebrados convênios para prestação de serviços de
saúde é de natureza contratual. E vínculo contratual
pressupõe vontades contraditórias e não convergentes.
Segundo porque há repasse de verbas públicas em
contraprestação ao serviço de saúde prestado. Logo,
não se trata de administração de patrimônio próprio.
Terceiro porque a União Fej'Jral, como visto, não pode
ser considerada patrocinadora da GEAP - Fundação
de Seguridade Social, mas tão-somente os órgão e
entidades vinculados aos instituiuvres históricos da
fundação. E, finalmente, porque os órgãos públicos,
ao contratarem terceiras pessoas para prestar serviços

de assistência à saúde, tem autonomia administrativa
para firmarem contratos em nome próprio.

G)mo se vê, na forma em que operacionaliza
(la a prestação de serviços de saúdeaos servidores
r,úbliccs, perde consistência o enquadramento da
GEAP - Fundação de Seguridade Social na forma
de operadora autogestora multipatrocinada. Isso sig
pifica que a fundação, para operar planos de saúde,
,-~~ve submeter-se à fiscalização da Agência Nacional
ele Saúde, em igualdade de posição com as demais
operad<>ras comerciais.

Além disso, deve a GEAP - Fundação de Se
guridac:e Social constituir as reservas técnicas exigi
das pela Agência Nacional de Saúde para preservar
a continuidade dos serviços assistenciais e o próprio
equilíbrio econômico-financeiro da entidade.

Por fim, não posso deixar de considerar que o
caso envolve a rélevante questão da assistência à
saúde de milhares de servidores públicos federais.
Encont-a-se, portanto, diante do conflito entre a forma
de pre8tação da assistência à saúde do servidor e a
nfrontaao princípio basilar da legalidade.

H 3. que se buscar, então, uma fórmula que as
~.egure a continuidade da prestação dos serviços em
harmonia com o princípio maior da legalidade. Para
tanto, esta Comissão deve conceder prazo razoável
para que os órgãos e entidades públicas rescindam
os Comênios de Adesão celebrados ilegalmente com
a GEAI::> e realizem, em cada caso, a adequação ao
ordenamento jurídico.

E!llbora minha conclusão, depois de ouvidas as
nrtes lmvolvidas, seja que o atendimento à saúde dos

fervidc res públicos é um serviço cujo custeio envolve
recurscs públicos da União exigindo, portanto, proces
so licita tório, analisamos com cuidado a promulgação
do Decreto nº 4.978, de 03 de fevereiro de 2004,que
regulanenta o art. 230 da Lei nº 8.112/90.

O referido decreto, ao regulamentar o art. 230 da
lei nº. e.112190, limitou a forma de prestação dos servi
? )s, ún ca e exclusivamente, ao instrumento convênio,
.·Jstrin~indo as outras formas de prestação prevista no
disposiIivo legal. Portanto, entendemos que o decre
t;:'l extrapolou a Lei, afrontando inclusive os princípios
lunstitucionais da isonomia e da livre concorrência.

Entendo que o referido decreto afronta o art. 37,
~ r.ciso XXI da CF/88 que dispõe: " ressalvados os casos
Especificados na legislação (art. 24 e 25 da Lei 8.666/93)
<:'lS obras, serviços, compras e alienações serão contra
'~dos mediante processo de licitação pública que asse
; Ire igualdade de condições a todos os concorrentes,
(om cléiusulas que estabeleçam obrigações de paga
o r,ento,nantidas as condições efetivas da proposta, nos
tarmos da lei, o qual somente permitirá as exigências
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de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações:'

Afronta, também, o art. 170, inciso IV da CF/88,
que assegura o princípio da livre concorrência. O Decreto
4.978/04 está criando uma reserva de mercado, prejudi
cando a livre concorrência no âmbito do setor privado.

Por outro lado, o referido decreto afronta o art. 2º e
seu Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93, que dispõe:" art
2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e·locações da Ad
ministração Pública, quando contratadas com terceiros,
serão necessariamente procedidas de licitação, ressal
vadas as hipóteses previstas nesta Lei. Parágrafo unico.
Para fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração PÚ
blica e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obriga
ções recíprocas, seja qual for a denominação utilizada".

Desta forma , reafirmo a posição de que a con
tratação de serviços de saúde,.no âmbito da Admi
nistração Pública, necessita de processo licitatório,
cabendo à GEAP se adequar estatutariamente para
participar dos referidos certames, de forma isonômica,
tais quais as demais empresa atuam no mercado de
serviços de saúde.

Pelo exposto, opino no seguinte sentido:
Acolher os termos da Denúncia nº OS/2003, de

terminando as seguintes providências:
a)sejam notificados os órgãos e entidades vincu

lados historicamente à instituição da GEAP - Fundação
de Seguridade Social (INSS, Dataprev e MPS), para
que, no prazo de 120 dias, rescindam os Convênios
de Adesão e celebram, caso seja de seu interesse,
mediante dispensa de licitação, contrato administrati
vo coma GEAP, pelo prazo máximo de 60 meses, na
forma do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, por aplicação
do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/2001 e des
de que observados os requisitos nele previstos. Findo
este prazo, devem realizar o obrigatório procedimento
licitatório;

b) sejam notificados, à exceção dos órgãos e
entidades relacionados na alínea "a", todos os demais
órgãos e entidades para que rescindam os Convênios
de Adesão mantidos com a GEAP - Fundação de
Seguridade Social, no prazo de 120 dias, bem como
para que determinem a imediata abertura de processo
licitatório para contratação de empresa prestadora de
serviços de saúde, na forma da Lei nº 8.666/93.

Éa decisão.
Sala da Comissão, 3 de Março de 2004. - Depu

tado Barbosa Neto, Relator.

"

lIIr

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, em reunião ordinária realizada hoje, opinou Pa
recer do Relator Dep. Barbosa Neto pela aprovação
da Representação nº 5/2003, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Barbosa Neto,contra os votos
dos Deputados Wasny de Roure, Eduardo Valverde e
Roberto Gouveia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Priante - Presidente, André Luiz - Vice

Presidente, Alberto Goldman, Alexandre Santos, Almir
Moura, Barbosa Neto, Carlos Nader, Eduardo Valver
de, Elaine Costa, João Correia, João Magalhães, José
Carlos Araújo, Manoel Salviano, Paulo Bauer, Ronivon
Santiago, Sandro Matos, Simão Sessim, Wasny de
Roure, Roberto Gouveia e Rogério Teófilo.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado José Priante, Presidente.

REPRESENTAÇÃO N~ 6-A, DE 2003
(Do Sr. Walter Feldman)

Solicita análise e providências dessa
Comissão em relação à denúncia oferecida
pelo Sr. Mario Campanelli, em anexo, bem
como a convocação das partes citadas elou
encaminhamento aos órgãos competentes;
tendo parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, pelo arquivamento
(relator: DEP. JOÃO MAGALHÃES).

Despacho: Numere-se, Publique-se e
Encaminhe-se à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle

Publicação do Parecer da Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle

I - Relatório

O ilustre deputado Walter Feldman apresentou
a Representação nº 6 de 2003 solicitando a esta Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle a aná
lise e adoção de providências em relação à denúncia
oferecida pelo senhor Mário Campanelli, que trata de
indícios de ilegalidade nos processos licitatórios de
nºs 003/DAAG/SBGO/2003, 004/DAAG/SBVT/2003 e
005/DAAG/SBRJ/2003, da Empresa Brasileira de Infra
Estrutura Aeroportuária - lnfraero. A Representação
propõe, ainda, "a convocação das partes citadas e/ou
encaminhamento aos órgãos competentes".

Ressalta-se que as denúncias já foram de
vidamente protocoladas junto ao Tribunal de Con
tas da União, Ministério Público Federal sob o nº
000808/2003 e na Controladoria Geral da União sob
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o nº 00190.009523/2003-82, segundo se verifica no
documento anexo a esta representação.

11- Voto

Do ponto de vista regimental, a Representação
atende às exigências estabelecidas no art. 253 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sen
do, portanto, passível de ser recebida e examinada
por esta Comissão, conforme estabelece o inciso VI
do art.24 do mesmo.

O autor desta Representação pede objetivamente
a esta Comissão a adoção de providências em relação
à denúncia e "a convocação das partes citadas e/ou
encaminhamento aos órgãos competentes".

A este respeito, depreende-se do artigo 253 do
Regimento supracitado que as Representações são
como uma espécie de "investigação parlamentar", à
qual pertencem também as Comissões Parlamenta
res de Inquérito (CP!) e as Propostas de Fiscalização
e Controle (PFC).

Destarte, todas essas são encerradas da mesma
forma prevista no artigo 37 do mesmo Regimento, que
prevê a remessa de relatórios circunstanciados, com
as conclusões, que será publicado no Diário do Con
gresso Nacional e encaminhados para:

l-a Mesa;
11- ao Ministério Público ou à Advocacia

Geral da União; e
111 - ao Poder Executivo

Acontece que, ao encaminhar sua Representação,
o nobre Autor o faz amparado em cópia de Denúncia
formal apresentada pelo senhor Mario Campanelli ao
Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público e a

Controladoria Geral da União. Desta forma, a matéria
já está no âmbito dos órgãos que têm a competência
inquestionável de investigar o assunto e adotar as
medidas cabíveis.

Considerando a possibilidade de que essa Re
presentação fosse conduzida como uma espécie de
"investigação parlamentar" resultaria em um Relatório
que seria encaminhado abs mesmos órgãos. Sendo
assim, salvo melhor juízo, por economia processual,
não há iniciativa possível desta Casa para dar melhor
andamento a esta Representação.

Pelas razões expostas, vota o Relator pelo arqui
vamento da Representação nº 6 de 2003.

Sala das Sessões, de de . - Depu-
tado João Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pelo
arquivamento da Representação nº 6/2003, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado João Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Priante - Presidente, João Magno - Vice

Presidente, Alberto Goldman, Almir Moura, Carlos
Nader, Eduardo Valverde, Elaine Costa, João Cor
reia, João Magalhães, José Carlos Araújo, Leodegar
Tiscoski, Manoel Salviano, Márcio Reinaldo Moreira,
Paulo Bauer, RonivonSantiago, Sandro Matos, Simão
Sessim, Wasny de Roure, Rogério Teófilo e Wladimir
Costa.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2004. - Deputado
José Priante, Presidente.

SEÇÃO 11
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Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Viltorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
lriny 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 - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston- PMDB
Carlos Nader - PFL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - S.PART.
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miro Teixeira - PPS
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
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 - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDS
Wanderval Santos - PL
Zarattini - PT
Zulaíê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMOB
Thelma de Oliveira - PSOB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos- PSDB

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMOB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto teréia - PSOB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMOB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMOB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PSOB
Pedro Chaves - PMOB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Oton1 - PT
Sandro Mabel - PL
Sergio Caiado - PP
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
Airton Roveda - PMOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
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 - PMDB
lris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PP
Odílío Balbinotti - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT

Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMOB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB
Femando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PP
Jorge BOeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Su~

Adão Pretto - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio 8acci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Hedecker - PSOB
Kelly Moraes - PTB
Lucíana Genro - S.PART,
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi- PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela (PP)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

PMDB

Luiz Dantas Ricarte de Freitas
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Eliseu Moura
Suely Campos

Luciano Castro
Raimundo Santos

Lupércio Ramos
Maria Helena vagadoPTB

Josias Gomes
Paulo Rocha

Terezinha Femandes
Zé Geraldo

Anivaldo Vale "gadoPMDS

João Castelo
Zenaldo Coutinho

Mauro Lopes
(Dep, do PSDB ocupa a vaga)

2 vagas

PT

PP

PTB

PSDB

PMDB

PPS

Eiléas
2 vagas

H'9lenildo Ribeiro
1 vaga

Carlos SO'Jza
Miguel de Souza

Agnaldo ~ luniz "gado PMOS

Jt'nior Belão

Francisco Garcia
ZEi Lima

Antônio Carlos Biffi
A tonio Nogueira
Hmrique Afonso
N.son Mourão

Arin Pontos
k,drubal13entes
(C'ep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno

Nice Lobão
Vic Pires Franco

: )MISSÃO DA AMAZÕNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

P .'sidento: Júnior Betão (PPS)
1L Vice-Prasidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2° Vice-Pn:lsidente: Davi Alcolumbre (PDT)
3 L lIice-Pr9sidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Titulares Suplentes

Darcísio Perondi
José Ivo Sartori

Leandro Vilela
Pedro Chaves

1 vaga

Guilherme Menezes
Odair

Orlando Desconsi
Paulo Pimenta
Rubens Otoni

Vignatti

Abelardo Lupion
C!,,'uber Carneiro

João Carlos Bacelar ,,,a de PC do B

Lael Varella
(Dep, do PP ocupa a vaga)

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca

Érico Ribeiro vaga.doBiocoPFL.PROi~A

Roberto Balestra (Licenciado)
Romel Anizio

PP

PT
Adão Pretto
Anselmo
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Zé Geraldo

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico voga do PSDB

Francisco Turra ",a do PC do B

Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias
Zonta vaga do Bloco PFL, PRONA

Fábio Souto
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

I Airton Roveda vagadoPTB

Confúcio Moura
Moacir Micheletto "gadoPSC

Odílio Balbinotti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo

PSDB PSB

PSC

PCdoB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Hamilton Casara

Dr. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin

Confúcio Moura "gado PT

Edson Ezequiel

Angela Guadagnin
Fernando Ferro

Mauro Passos
Paulo Delgado

Zarattini
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)

Adelor ViE)ira vaga do PTB

Aníbal Gomes "gadoPP

PDT

J ge Bittar
Mariângela Duarte
N:lZareno Fonteles
r ,\ 'fessor Luizinho
V\ "Iter Pir,heiro

(C'ep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB

Porpétua Almeida
PCdoB

PSC

PT

Davi Alcolumbre
Garvásio Gliveira "gadoPTB

Janete Cc.piberibe

COMISS,5.0 DE CII:NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidento: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Pr9sidente: Wilson Santiago (PMDB)
2° Vice-Pr3sidente: Julio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Prasidente: Dr. Hélio (PDT)
T'I'Jlares Suplentes

Zoquinha Marinho "gadoPMOS

Socretário(a): Cristiano Ferri Soares de Faria
Lt'r:al: AnE'xo 11 - Sala T- 59
T,:afones 216-6432
FhX: 216-6440

Zequinha Marinho

Júnior Betão

Múcio Sá

Pompeo de Mattos

Bosco Costa

Julio Semeghini

2 vagas

Alberto Fraga
Joaquim Francisco

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Heleno Silva
Mário Assad Júnior
Welinton Fagundes

PTB

PPS

PSB

PDT

Bloco PL, PSL

Luciano Leitoa

Dr. Rodolfo Pereira

Almir Sá
Anderson Adauto
Roberto Pessoa

Cezar Silvestri

Carlos Dunga
José Carlos Elias
Rommel Feijó
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes
Thame
Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga)



Bloco PFL, PRONA

PTB

PSDB

PP

4 vagas

André de Paula

Coriolano Sales
Enéas

Laura Carneiro
Marcos Abramo

Mendonça Prado
Moroni Torgan ",adoPP

Onyx Lorenzoni
Robson Tuma ",a"PC""

Ronaldo Caiado vaga do PSB

Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

João Campos voga do psc

Léo Alcântara
Wilson Santos

Jair Bolsonaro
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima

Roberto Jefferson

PP

PTB

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
2 vagas

PSDB

Bloco PL, PSL

Antonio Cruz
Edna Macedo
Paes Landim
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
João Almeida
Juíza Denise Frossard
Jutahy Junior
Vicente Arruda VOl' do PT

Zenaldo Coutinho

Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel
IIdeu Araujo

Reginaldo Germano

Ricardo Fiuza
Wagner Lago

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Michel Temer
Nelson Trad
OsmarSerraglio
Takayama

1 vaga

Raul Jungmann

Renato Casagrande

Antonio Joaquim
Augusto Nardes

Reginaldo Germano

1 vaga

Antonio Cruz
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi

Olavo Calheiros
Pastor Pedro Ribeiro

Vieira Reis
Zé Gerardo

Alberto Goldman
Carlos Alberto Leréia

Nilson Pinto

Carlos Nader
José Carlos Araújo

José Carlos Machado
Júlio Cesar

Almir Moura
João Mendes de Jesus

Maurício Rabelo

PDT

PPS

PSB

PCdoB

Nelson Proença

Jurandir Boia ",a do PT

Luiza Erundina

Dr. Hélio

Mário Assad Júnior
Paulo Marinho
Pedro Irujo ",adoPT8

Raimundo Santos

Ariosto Holanda
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues

IrisSimões
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista "" do PP

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Ricardo Barros
Vanderlei Assis
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Eduardo Cunha
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Jader Barbalho
Wilson Santiago

Costa Ferreira Pastor Amarildo
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6451 A 6453
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Maurício Rands (PT)
1°Vice-Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
2° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

Sarney Filho

Severiano Alves
PDT

Agnaldo Muniz
Colbert Martins

Fernando Coruja ","lo pP

Almeida de Jesus
Coronel Alves
Jaime Martins

João Leão
Neucimar Fraga

PPS

PSB
Isaías Silvestre

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

PCdoB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PSC

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PV

Sérgio Miranda

Pastor Amarildo

Alceu Collares

Dimas Ramalho
Roberto Freire

Alexandre Cardoso

Gonzaga Patriota

Carlos Mota
Carlos Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão
João Paulo Gomes da Silva

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)

Alice Portugal

Asdrubal Bentes
Cezar Schirmer

Mauro Benevides
Sandra Rosado

Dra. Clair
Fátima Bezerra

Iara Bernardi
Ivan Valente
João Alfredo

José Pimentel
Lindberg Farias

Luiz Couto
Nelson Pellegrino

Washington Luiz

PT

PSC

PMDB

Jamil Murad

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Odair
Rubens Otoni
Rubinelli
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Eliseu Padilha
Jefferson Campos
José Divino
Mendes Ribeiro Filho



L_~ _

30 Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
Titulares

PT
Suplentes

Dr. Benedito Dias
Sergio Caiado

Delfim Netto
Nélio Dias

PSDB

Nelson Proença

Giacobo
Ricardo Rique

Armando Monteiro

1 vaga

Bismarck Maia "0,00 PV

Júlio Redecker
Veda Crusius

PV

PTB

PPS

PSB

Dr. Francisco Gonçalves "gadoBloooPFL,PRONA

Enio Tatico
Bloco PL, PSL

Gonzaga Mota
Léo Alcântara "g"" PV

Ronaldo Dimas ,agadOPTB

Vittorio Medioli

Nelson Marquezelli
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

Almeida de Jesus
Reinaldo Betão

Múcio Sá

Lupércio Ramos

Max Rosenmann
Silas Brasileiro

1 vaga

Antonio Nogueira
Luiz Bassuma

Rubinelli

Walter Pinheiro

PMDB

Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara
Paulo Bernardo
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Leandro Vilela ""doPPS

Luiz Bittencourt
Olavo Calhei ros
Pastor Pedro Ribei ro ""do PV

Paulo Lima
Wladimir Costa ,agadO PT

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo Ney Lopes
Robério Nunes (Dep. do PCdoS ocupa a vaga)

PP

PP

PSC

PCdoB
Daniel Almeida "ga 00 Blooo PFL, PRONA

Renato Cozzolino "gadoPTB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
10 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
20 Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

B.Sá

Barbosa Neto

Anderson Adauto
Chico da Princesa

Paulo Kobayashi
Sebastião Madeira

Jader Barbalho
Marinha Raupp

2 vagas

Dr. Pinotti
Francisco Rodrigues

1 vaga

Carlito Merss
Devanir Ribeiro

Ivo José
Maria do Carmo Lara

Zé Lima
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)

José Carlos Elias
Pastor Frankembergen

Tatico vagadoPP

PSB

PPS

Bloco PL, PSL

PDT

PTB

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Maria Helena

PMDB

PP

Dr. Evilásio

PT

PSDB

Claudio Cajado
Luiz Carreira
(Dep. doPTB ocupa a vaga)

Ary Vanazzi
Fátima Bezerra
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro

Cezar Schirmer
Leonardo Picciani
Mauro Benevides
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Paulo Gouvêa
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Eliseu Moura

1 vaga

Jackson Barreto
Joaquim Francisco vaga do POT

José Chaves vaga do PMOB

Pedro Fernandes vagado Bloco PFL, PRONA

Ricardo Izar vagado Blooo Pl, PSL

Silas Câmara

Walter Feldman
Wilson Santos

(Dep. do PSDB ocupa
a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Silas Câmara (PTB)
10 Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
20 Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Cezar Schinner (PMDB)
Titulares Suplentes

Deley

Alex Canziani
Ricardo Izar

Dimas Ramalho

Alexandre Santos
Ricardo Fiuza

Givaldo Carimbão

Amauri Gasques
Wellington Roberto

Luiz Bittencourt

2 vagas

Luiz Eduardo Greenhalgh
Paulo Bernardo

Vicentinho
Zico Bronzeado

Manoel Salviano
Professora Raquel Teixeira

Carlos Melles
Jairo Carneiro

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PT

PTB

PSDB

PMDB

PV

Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo
Sandro Mabel

PSB

PPS

Paul6 Kobayashi
Sebastião Madeira

Celso Russomanno
Julio Lopes

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Durval Of1ato
Jorge Boeira
Lindberg Farias
Reginaldo Lopes

Jorge Gomes

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Bernardo Ariston
Carlos Eduardo
Cadoca
Edson Ezequiel

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Osório Adriano



PCdoB

Domiciano Cabral
Eduardo Barbosa

Rafael Guerra

Márcio Reinaldo Moreira
Vanderlei Assis

Wagner Lago

PP

2 vagas

Bloco PFl, PRONA
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Clóvis Fecury
Murilo Zauith

PTB

Professor Irapuan Teixeira
Suely Ci:lmpos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSOB
Átila Lira
Bonifácio de Andrada ""a 00 PP

Lobbe Neto
Nilson Pinto "gado Blooc PL PSL

Professora Raquel Teixeira

Celcita Pinheiro

César Bandeira
Osvaldo Coelho

José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Adão Pretto
Carlos Abicalil
Chico Alencar

Luiz Alberto
Maria do Rosário ,aga do PMDS

PT
lriny Lopes
Luci Choinacki
Luiz Couto
Orlando Fantazzini

Inácio Arruda
Secretário(a): James LewisGorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1° Vice-Presidente: Luiz Couto (PI)
2° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3Q Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
Titulares Suplentes

Fernando Oiniz
(Oep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
(Oep. do PT ocupa a vaga)

2 vagas

Eduardo Seabra Elaine Costa
Kelly Moraes Rommel Feijó
(Dep. do PMOB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Bloco PL, PSL
(Dep. do POT ocupa a vaga) Lincoln Portela ",a 00 Blooo PFL PRONA

Paulo Gouvêa

Leonardo Mattos "gado PSDB Edson Duarte "gado PSDS

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1°Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2° Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PP
Luciano Leitoa

Athos Avelino

Sérgio Miranda

Eduardo Cunha
3 vagas

Feu Rosa
Francisco Turra

Henrique Fontana
Jorge Bittar

Jorge Boeira
José Mentor

Wasny de Roure

Humberto Michiles
Pedro Irujo

Gerson Gabrielli
João Batista
Luiz Carreira

Osório Adriano
Paulo Bauer vaga do psc

Promotor Afonso Gil

PSC

PSB

POT

PCdoB
Alice Portugal

Mílton Monti
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PPS
Rogério Teófilo

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Severiano Alves

Marcelino Fraga "gado PTS

Max Rosenmann
Nelson Bornier
Paulo Afonso
Pedro Novais

Bloco PFL, PRONA

Carlito Merss
José Pimentel
Paulo Rubem Santiago
Vignatti
Virgílio Guimarães

PMOB

PT

PP

Coriolano Sales
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Júlio Cesar
Mussa Demes vagadoB!oooPL,PSL

Onyx Lorenzoni "gado PCdoS

Pauderney Avelino vagadoPSS

Roberto Brant vagado PTS

Alexandre Santos vaga do PDT

Delfim Netto

Costa Ferreira "gadoPTS

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala "170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMOB)
1° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
2° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3° Vice-Presidente: Carlos Willian (PSC)
Titulares Suplentes

Lavoisier Maia

Cláudio Magrão

Marcus Vicente
Pastor Reinaldo

Antônio Carlos Biffi
Colombo

Fátima Bezerra
Henrique Afonso

Paulo Rubem Santiago
Selma Schons ",a do PMDS

Enio Bacci 'lega do Bloco PFL, PRONA

Osmar Serraglio
(Dep. do PT ocupa a vaga)

João Almeida
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PT

PV

PPS

PSB

PDT

PTB

PMDB

José Unhares
Nilton Baiano

PSDB

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do POT ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Oep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

Thelma de Oliveira
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Jairo Cameiro

Zelinda Novaes

Geraldo Thadeu
Miro Teixeira ",adoPMDS

2 vagas

Mário Heringer "gado Bloco PL, PSL

Promotor Afonso Gil ",adoPTB

Pastor Francisco Olímpio

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Iara Bernardi
Ivan Valente
~,k ,b >'1,,", Rosário "gado PSS

Gastão Vieira \ldgadoPTB

João Matos

• I' 11



Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles

PSDB

Zonta I
E5 -bosa Neto

PSB

PV
1 vaga

Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

PTB

Gonzaga Mota
Ronaldo Oimas
Vittorio Medioli

(I'ep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT

E"r:o Bacci vagadoPPS

PSC

Bloco PL, PSL

PDT

PSB

Armando Monteiro
(Oep. do PMOB ocupa a vaga)
(Oep. do Bloco PFL. PRONA
ocupa a vaga)

João Leão
(Oep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Fernando Coruja

(Oep. do Bloco PFL. PRONA
ocupa a vaga)

Jonival Lucas Junior
José Milítão

Sandro Matos

Almir Sá

José Santana de Vasconcellos

PPS
Miro Teixeira

Beto Albuquerque

Cabo Júlio "gado PTS

Renato Cozzolino "gado B1odoPFL. PRONA

Sccretário(a): Edilson Saraiva Alencar
L·,· :al: AnE.xo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
TElefones 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
p. :sidentü: André de Paula (PFL)
10 Vice-Pr9sidente: Mendonça Prado (PFL)
20 Vice-Pr9sidente: Colombo (PT)
30 Vice-Pr9sidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT

PSC

1 vaga

(Oep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Almerind", de Carvalho
Moraes S,)uza
1 "aga

3 vagas

Orlando Fantazzini
Tarcisio Zimmermann

(Oep. do PSB ocupa a vaga)
PMDB

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho
Laura Carneiro ,agadoPTS

1 vaga

André de Paula
M9ndonça Prado

C'Jlombo
Utcia Bra!Ja
1laga1 vaga

(Oep. do PP ocupa a vaga)
PCdoB

(Oep. do Bloco PFL. PRONA
ocupa a va.ga)

Carlos Willian

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C. sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

PP
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: José Priante (PMOB)
10 Vice-Presidente: André Luiz (PMOB)
20 Vice-Presidente: João Magno (PT)
3D Vice-Presidente: Enio Bacci (POT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
João Magno
Wasny de Rou re
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB

Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Roberto Gouveia
Virgílio Guimarães

Nilton BaLmo
1 vaga

2 vagas

Marcondes Gadelha

Rt>berto J sfferson

Heleno Si,va
Jaime Martins

Enivaldo Ribeiro
Ronivon Santiago

PSDB
Eduardo Gomes

Vicente Arruda
PTB

Luiz Dantas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
Bloco PL, PSL

Inaldo Leitão
Marcos de Jesus

Bloco PFL, PRONA

ne). do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Bloco PL, PSl

Luiza Erundina "gadoPT

S~icretáric(a):Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: AnE'xO 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Tdefones 216-6692 16693
F ''x: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidento: Paulo Baltazar (PSB)
10 Vice-Prasidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2° Vice-Pr9sidente: César Medeiros (PT)
30 Vice-Pr9sidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes

PSB

Anselmo
Assis Miguel do Couto

lriny Lopes
Nazareno Fonteles

PT

2 vagas

PMDB

S.PART.
João Fontes
1 vaga

U ,ar Medeiros
l.c José ",ad'PTS

J,áo Alfredo
Leonardo Monteiro
Luciano Zica
L J z Albel to "gado PT'

Aníbal Gomes
Nelson Bornier
W'~dimir Costa

Rogério Teófilo

Carlos Rodrigues

João Caldas

Luiz Carlos Hauly
Walter Feldman

Or. Heleno
Ibrahim Abi-ackeI

José Janene "ga do PV

Pedro Corrêa 'aga'" PTB

José Carlos Aleluia
José Carlos Machado

(Dep. do PSC ocupa a vaga.)
PP

PTB

PPS

PSDB

Carlos Nader
José Carlos Araújo
Paulo Bauer

Elaine Costa
Sandro Matos

Leodegar Tiscoski "ga do PT

Márcio Reinaldo Moreira
Ronivon Santiago
Simão Sessim "gadoPV

Almir Moura
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

(Dep. do POT ocupa a vaga)

Alberto Goldman
Manoel Salviano

André Luiz
João Correia wga de Blooo pc. PSL

João Magalhães
José Priante



Carlos Willian "agado Blooo PFL, PRONA

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Alfonso Camargo
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB

PP

(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Jurandir Boia

Leônidas Cristino

Aracely de Paula

Miguel de Souza

Antonio Cambraia
Lobbe Neto

João Magno
Leonardo Monteiro

Nilson Mourão
Sigmaringa Seixas

Ditceu Sperafico
Francisco Dornelles

Luis Carlos Heinze vagadoPPS

Professor Irapuan Teixeira

Claudio Cajado
João Carlos Bacelar

Robério Nunes 'agado Blooo PL. PSC

Roberto Brant vaga do PTB

Vilmar Rocha

Jackson Barreto
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame

Luiz Carlos Hauly vagado PMOB

Professora Raquel Teixeira

PT

PTB

PTB

PPS

PSB

PMDB

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)

PDT
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)

Edna Macedo
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Bloco PL, PSL
João Paulo Gomes da Silva

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Marcelino Fraga
Moreira Franco

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Maninha
Paulo Delgado
Zarattini
Zico Bronzeado

PSDB

Edison Andrino
Fernando Lopes
Vieira Reis
(Dep, do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

João Caldas
José Santana de
Vasconcellos

PP

Marcus Vicente ,aga do PDT

Osmânio Pereira
Saivador Zimbaldi

Carlos Melles
Francisco Rodrigues vagado Blooo PL, PSL

José Thomaz Nonô
Murilo Zauith

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó vagado PSB

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

André Zacharow
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

Arnon Bezerra
Jair Bolsonaro

Pastor Frankernbergen

Antonio Carlos Pannunzio
João Castelo
Zulaiê Cobra

Lincoln Portela ",gado "108

Marcos de Jesus

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIOIRES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1°Vice-Presidente: Maninha (PT)
2D Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: André Zacharow (PP)
Titulares Suplentes

1 vaga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711/6713
FAX: 216-6720

1 vaga

Alceste Almeida
João Matos

Josias Quintal
1 vaga

José Divino
Luiz Bittencourt

Max Rosenmann

Eduardo Valverde
Hélio Esteves

Luciano Zica
Vander Loubet

Cezar Silvestri

Janete Capiberibe

Davi Alcolumbre

Nelson Meurer
Ricardo Barros

Simão Sessim ""doPTB

Jovino Cândido vagadoPP

Marcelo Ortiz

Paes Landim
Ronaldo Vasconcellos

César Bandeira
José Roberto Arruda vaga do psc

Luiz Carlos Santos
Pauderney Avelino vago do POT

Robério Nunes

Sergio Caiado
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Aroldo Cedraz
Gervásio Silva

Milton Barbosa ,agado Blooo PL, ps,

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Wanderval Santos
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

PP

PPS

PDT

PV

PSC

PSB

PSDB

S.PART.

1 vaga

Femando Gabeira

B.Sá

Edson Duarte vagado PMOS

Sarney Filho

PT

PMDB

Givaldo Carimbão vaga do PSOB

Paulo Baltazar
Renato Casagrande vagado Blooo PPL,

PRONA

José Carlos Aleluia
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Sandra Rosado
Teté Bezerra
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Oliveira Filho

Welinton Fagundes

Fernando Ferro
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Dr. Heleno
João Pizzolatti
José Janene vaga do PMDB

Vadão Gomes vagadoPPS

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva

Marcello Siqueira
Moreira Franco
Rose de Freitas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA



PPS

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PCdoB
Perpétua Almeida "" 00 B'oo, PFL, PRONA

PSC

Femando Gabeira ",adoPTa

Secretário(a): Femando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739/6738/6737
FAX: 216-6745

Suplentes

Dr. Rosinha
DurvalOrlato

Luci Choinacki
Maninha

Teima de Souza

Carlos Santana
José Eduardo Cardozo

Almerinda de Carvalho
Si/as Brasileiro

Teté Bezerra
1 vaga

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PT

Geraldo Thadeu

Jamil Murad

Arnon Bezerra ,agadoPP

Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

Milton Cardias "gad, psc

Osmânio Pereira

Alceu Collares

André Zacharow

Dr. Benedito Dias

The/ma de Oliveira
Walter Feldman

1 vaga

PDT

PP

PSC

Carlos Mota
Medeiros

Roberto Pessoa ",a 00 "000 PFL PRONA

PPS

PSB
Alexandre Cardoso "gado Bl,oo PFL,PRONA

Jorge Gomes

PTB

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

PCdoB

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA
José Mendonça Bezerra

Zelinda Novaes

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)

Ora. Clair
Paulo Rocha

Manato

Athos Avelino
Geraldo Resende "gadoPP

Eduardo Barbosa
Eduardo Paes
Rafael Guerra

Dr. Pinotti
Elimar Máximo
Damasceno
Milton Barbosa

Nice Lobão

Jandira Feghali

or. Ribamar Alves
Lavoisier Maia ",a'oPP

Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Roberto Gouveia
Selma Schons

José Unhares
(Oep. do PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto

Benjamin Maranhão
Darcísio Perondi
Hermes Parcianello ",,,, PSC

Jorge Alberto
Saraiva Felipe

Amauri Gasques
Neucimar Fraga

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Tarcisio Zimmerrnann (PT)
1° Vice-Presidente: Ora. Clair (PT)
2° Vice-Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
3° Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
Titulares Suplentes

PT

(Dep. do PMOB ocupa a
vaga)
Secretário(a): Flávio Alencastro
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787/6781 A 6786
FAX: 216-6790

2° Vice-Presidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
Titulares

3 vagas

Roberto Freire

Luciana Genro

Carlos Souza
Edmar Moreira

Darci Coelho

Francisco Appio

Vicente Cascione
1 vaga

Juíza Denise Frossard
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Maurício Rands

Reginaldo Lopes

Leonardo Mattos ",ga 00 PMDB

PT

PMDB

PV

S.PART.

PP

PTB

Bloco PL, PSL

Babá

PPS

PDT

S.PART.

Pompeo de Mattos "gadoPP

Raul Jungrnann

Alberto Fraga
Rona/do Vasconcellos

Nelson Pellegrino
Paulo Pimenta
Vander Loubet

Carlos Sampaio
João Campos

Gilberto Nascimento
Josias Quintal
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro ",adoPP (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Moroni Torgan 1 vaga
1 vaga

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB

Renildo Calheiros ",adoPSS

Coronel Alves
Wanderval Santos

Átila Uns (Dep. do PP ocupa a vaga)
João Herrmann Neto ",adOPDT

PSB
(Dep. dd PCdoB ocupa a vaga) Dr. Evilásio

PDT
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Manato

PCdoB

Cabo Júlio ",''O PMDB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761/6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Wanderval Santos (PL)
1° Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2° Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes



Bloco PFL, PRONA

Érico Ribeiro
Pedro Corrêa

Clóvis, Fecury
Rodrigo Maia
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PP

PTB

Jutahy Junior

Philemon Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Reinaldo Betão
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus

João Tota

Alex Canziani "gadoPT

Enio Tatico vaga do PSOB

José Militão
Josué Bengtson "gado PT

Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas va,od, PMOB

Tatico vaga dó PMOS

(Dép. do PTS ocupa a
vaga)

3 vagas

Ann Pontes
Luiz Bittencourt

1 vaga

Lúcia Braga
Neyde Aparecida

Mário Negromonte
Vadão Gomes

PMDB
Marcelo Castro
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

\ Tarcisio Zimmermann

I Vllashington Luiz

Jovino Cândido Leonardo Mattos
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 216-6805/6806 /6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Militão (PTB)
1° Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
2° Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3° Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

Deley "g,do PP

Secretário(a): Elizabeth Paes dos Santos
Local: Anexo 11, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 /6832/6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Wellington Roberto (PL)
1° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
2° Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
Titulares Suplentes

PP

Dr. Ribamar Alves

João Herrmann Neto

Cleuber Carneiro

Eliseu Resende

(Dep. do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

PPS

PSB

PT

Marcello Siqueira
Marcelo Castro

2 vagas

Ary Vanazzi
Gilmar Machado

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB

PCdoB
Renildo Calheiros "gadoSloooPFL,PRONA

PV

Bloco PFL, PRONA

Colbert Martins

Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Tadeu Filippelli

Hamilton Casara

Lael Varella
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Carlos Santana
Devanir Ribeiro
Hélio Esteves
Teima de Souza

1 vaga

Paulo Marinho
Sandro Mabel

Pastor Francisco
Olímpio

Ariosto Holanda
Carlos Sampaio

Narcio Rodrigues

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Hómero Barreto vaga do PPS

PPS

PSB

Bloco PL, PSL

PV

PCdoB
Daniel Almeida
Vanessa Grazziotin vagado Blooo PFL, PRONA

Cláudio Magrão

Isaías Silvestre

Luciano Castro
Medeiros
Ricardo Rique "gadoPSDB

PTB
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Milton Cardias ",adoPMDB

PT

Carlos Alberto Leréia
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga)
(Dep. doPT ocupa a vaga)

PMDB

Bloco PFL, PRONA

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula v",ado B""PFL, PRONA João Tota v",. dó 81000 PFL. PRONA

Chico da Princesa v""doPOT Milton Monti
Giacobo Oliveira Filho
Humberto Michiles v",ado B"co PFL, PRONA

Wellington Roberto

PSOB

Átila Uns

Gonzaga Patriota

Francisco Garcia
Leodegar Tiscoski

Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Carlos Dunga
lris Simões

José Chaves vagado pse

Pedro Fernandes vagadóPT

POT

PPS

PSB

PTB

Francisco Appio
Mário Negromonte

Neuton Lima
Philemon Rodrigues
Romeu Queiroz v",adoPSC

Affonso Camargo
Domiciano Cabral

Leónidas Cristino

Beto Albuquerque

1 vaga

Jefferson Campos

João Matos

César Medeiros
João Grandão

Mariângela Duarte

Carlos Alberto Leréia

IIdeu Araujo
Julio Lopes

Eduardo Sciarra
José Rocha vaga do Slooo PL. PSL

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PP

PSDB

Gilmar Machado
Orlando Desconsi vagadoPP

(Dep. dó PTB ocupa a
vaga)
(Dep. dó PTB ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bismarck Maia

Cleuber Cameiro
Marcelo Guimarães Filho



(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTS ocupa a vaga)
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORARIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA AREA DE LIVRE COMÉRC10 DAS

AMÉRICAS".
Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
1° Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

';OMISHÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

".J1PLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI N°
HI.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER".
F'f sident€!: Jandira Feghali (PCdoS)
1c .l!ice-Pr3sidente: Vanessa Grazziotin (PCdoS)
2' '/ice-Pr3sidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Pr3sidente: Laura Carneiro (PFL)
F ; ator: Rose de Freitas (PMDB)
1 jl.!lares Suplentes

2 vagas

2 vagas

3 vagas

Iriny Lopes
Lúcia Braga

Maninha
Selma Schons

Marinha Raupp
Teté Bezerra

1 vaga

Alice Portugal '",a do PC

Perpétua Almeida

Professora Raquel Teixeira
Zulaiê Cobra

1 vaga

Janete Capiberibe

1 vaga

Severiano Alves

PPS

PDT

PL
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PSB

PCdoB

PFL

PSDB

C·~lcita Pillheiro
K"tiaAbmu
LLura Carneiro

PP

F-ádma Be,zerra
Iara Bernardi
L:.::i Choillacki
Maria do I"~osário "gad' PDT

Mariângela Duarte

PT

PMDB
Almerinde de Carvalho
R,)se de Freitas
Sandra R,)sado

Suely Carnpos
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PTB

Maurício Babelo

Luiza Erulldina

Elaine Costa
1l1aga

Maria Hel3na

(Dep, do PT ocupa a vaga)

J .za Der ise Frossard
1 ,",elma dt, Oliveira
Y(~da Crw,ius

Jdl',dira Fllghali
V, .nessa Grazziotin 'aga do PP

Sucretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anf\xo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones' 216-6204/6232
FAX: 216-ô225

Mario Heringer

Ary Vanazzi
Dra.Clair

Henrique Fontana
Ivan Valente

Luci Choinacki
Paulo Pimenta

Bernardo Ariston
Moq.cir Micheletto

2 vagas

Francisco Dornelles
Leodegar Tiscoski

Vadão Gomes

Arnaldo Faria de Sá
Amon Bezerra

Paes Landim "ga do P'C

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Carlos Hauly

Nilson Pinto
1 vaga

Robério Nunes
(Dep, do PTB ocupa a vaga)

3 vagas

PSC

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

PP

PMDB

PFL

PT

PTB

PSDB

José Pimentel
Lindberg Farias
Maninha
Paulo Delgado
Rubens Otoni
Tarcisio Zimmermann

Alberto Goldman
Antonio Carlos Mendes Thame
Antonio Carlos Pannunzio
Veda Crusius

Cezar Schirmer
Edson Ezequiel
Max Rosenmann
Silas Brasileiro

Jackson Barreto
Roberto Jefferson

Fábio Souto
José Thomaz Nonô
Marcos Abramo
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

Feu Rosa
Francisco Garcia
Francisco Turra
Vanderlei Assis "gado PRONA

PT

cmJlssÃo ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR OS
PARECE RES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES TÉCNICAS
i.O PROJETO DE LEI W5.979, DE 2001, DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTE, QUE "ACRESCENTA O ART. 66-A
E ALTER AA REDAÇÃO DO "CAPUT" DO ART. 104 DA LEI N°

9.Smi/97, E ESTABELECE NORMAS REFERENTES À
INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - ITV" E OFERECER

INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.
Presidentu: Humberto Michiles (PL)
1° Vice-Pr3sidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Pr3sidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
3° Vice-Pr3sidente:
REllator: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Manato

Inácio Arruda

Humberto Michiles
Paulo Marinho

Janeta Capiberibe
Renato Casagrande

PL

PPS

PDT

PSB

PRONA

PCdoB

João Paulo Gomes da Silva
Welinton Fagundes

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Severiano Alves

Jamil Murad

Nelson Proença

(Dep. do PP ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasce'1o
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira d0 A.. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, S6'!ã 170-A P ,{onio Carlos Siscaia
Telefones: 216-6203/6232 ( ~ 10s Santana

L-FA_X_:_2_1_6_-6_2_25 --'-_C Rosinl:.:la:..- --'- --.J



José Mentor
Luiz Alberto

PMDB
Luiz Bittencourt
Marcelo Castro
Mauro Lopes
Osmar Serraglio

Bloco PFL, PRONA
Gerson Gabrielli
José Cal10s Machado
Marcelo Guimarães Filho

PP
Alexandre Santos
Cleonâncio Fonseca
Julio Lopes

PSDB
Bosco Costa
Narcio Rodrigues
Paulo Kobayashi

PTB

Aloysio Nunes Ferreira
Rafael Guerra
Vicente Arruda

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa
Romel Anizio

Roberto Magalhães
Vicente Cascione

João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Raul Jungmann

Manato

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Zenaldo Coutinho

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

1 vaga

Amaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Inaldo Leitão
Oliveira Filho

2 vagas

Colbert Martins

Davi Alcolumbre
Neuton Lima
Ricardo Izar
Romeu Queiroz

Mário Heringer
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27,28,29,44 E 82 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUlZ DISPOSiÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Marcelo Ortiz

1 vaga
PV

PT
6 vagas

PCdoB

Antonio Nogueira
Cal10s Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

Renildo Calheiros

Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A !PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTnUlçÃO N° 54-A, DE

1999, QUE"ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXIERCíCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1°Vice-Presidente: Antonio Noguei ra (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Atila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

PSB

PDT

PPS

Bloco PL, PSL

Givaldo Carimbão

Humberto Michiles
Wellington Roberto

Colbert Martins

Chico Alencar
José Eduardo Cardozo
Paulo Delgado
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli

Luiz Couto
Maria do Carmo Lara

4 vagas
João Cal10s Bacelar
Laura Carneiro
Ney Lopes
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Antonio Cal10s Magalhães Neto

José Roberto Arruda
3 vagas

André de Paula
Eduardo Sciarra
Jairo Carneiro
Mendonça Prado
Nice Lobão

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

Affonso Camargo

PFL PMDB
Cal10s Nader Jefferson Campos Adelor Vieira

Fernando de Fabinho Jorge Alberto 3 vagas
Rodrigo Maia José Ivo Sartori

Ronaldo Caiado Leonardo Picciani
1 vaga PSDB

PMDB Átila Lira Ariosto Holanda
Marcelo Castro Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho

3 vagas Helenildo Ribeiro 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
PSDB Feu Rosa Nilton Baiano

Antonio Carlos Pannunzio Nélio Dias Zé Lima

-.



Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM L1STATRfpLlCE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

PSDB

PMDB

1 vaga

Marcelo Ortiz

Feu Rosa
Romel Anizio

1 vaga

Severiano Alves

Ney Lopes
Rodrigo Maia

2 vagas

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro

Neyde Aparecida
Nilson Mourão

Paulo Rocha
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Aníbal Gomes

Pastor Pedro Ribeiro
Wilson Santiago

Zé Gerardo

Inaldo Leitão "gado PSDB

José Santana de Vasconcellos
Raimundo Santos

Antonio Cruz
Paes Landim ',"gadoPFl

1 vaga

2 vagas

Dimas Ramalho

PL

PT

PP

PTB

PPS

PDT

PSB

PMDB

Bloco PFL, PRONA

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Cezar Silvestri

PV

PSC

Jamil Murad

Sarney Filho

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PCdoB

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Luiz Sérgio
Professor Luizinho
Rubens Otoni
Zarattini

Fernando Diniz
Gastão Vieira
Jader Barbalho
José Borba
Nelson Trad

Laura Cameiro
Moroni Torgan
Robério Nunes
Vic Pires Franco

Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
Professor Irapuan Teixeira

Wagner Lago ",ga'oPDT

Carlos Willian vagadoPSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 16232
FAX: 216-6225

CÓMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 101-A, DE
2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 40 DO ART. 57 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEiÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
10 Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
20 Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
30 Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

2 vagas

1 vaga

1 vaga

Geraldo Thadeu

lriny Lopes
5 vagas

Ann Pontes
Osmar Serraglio

2 vagas

Pompeo de Mattos

Medeiros
Welinton Fagundes

Philemon Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

PL

PV

PTB

PPS

PSB

PDT

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Thomaz Nonô
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

2 vagas

PCdoB

Sandes Júnior (Licenciado)
Vanderlei Assis ,ag, do pFl

Luciano Castro
Paulo Marinho

Eduardo Seabra
José Carlos Elias

Alceu Collares

Alice Portugal

Agnaldo Muniz

Gonzaga Patriota
Hamilton Casara ",adoPSDB

Pastor Francisco Olímpio

Coriolano Sales
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

Carlos Sampaio
Juíza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho "gado PFl

Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Ivan Ranzolin

2 vagas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PTB
José Múcio Monteiro
Paes Landim
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Bismarck Maia
Bosco Costa

Carlos Alberto Leréia

IrisSimões
Jovair Arantes

1 vaga



·

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 115-A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4° DO ART. 225 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

INCLUINDO O CERRADO NA RlELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".

Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

Pastor Amarildo "'" do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

PL

PSB

1 vaga

Enio Bacci

Adelor Vieira
Mauro Benevides

Silas Brasileiro
2 vagas

Geraldo Thadeu

Ricardo Izar
Ricarte de Freitas

1 vaga

Dr. Ribamar Alves
Jurandir Boia

Benedito de Lira
Dr. Benedito Dias

1 vaga

Dr. Pinotti
Laura Carneiro

Pauderney Avelino
Robson Tuma

2 vagas

Almir Moura
Chico da Princesa

Wellington Roberto

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Mariângela Duarte
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

Antonio Carlos Pannunzio
Bismarck Maia

Juíza Denise Frossard
Zenaldo Coutinho

1 vaga

PL

PP

PT

PPS

PDT

PTB

PFL

PSB

PSDB

PMDB

PDT

PRONA

PCdoB

Arnaldo Faria de Sá
lris Simões
Luiz Antonio Fleury

Leônidas Cristino

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Eduardo Barbosa
João Campos
Veda Crusius

Carlos Rodrigues
Inaldo Leitão
Milton Monti

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Jorge Alberto
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Antonio Joaquim
José Linhares
Ronivon Santiago

Gervásio Silva
Júlio Cesar
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
VilmarRocha

Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Daniel Almeida

Dr. Rodolfo Pereira

(Dep. do PP ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 227-A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 410, 144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL W 41, DE 2003 - REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
30 Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Átila Lins

Jorge Gomes

Jamil Murad

Inaldo Leitão
Medeiros

Paulo Marinho

Mário Heringer

Jovino Cândido

Eliseu Resende
Lael Varella

Ronaldo Caiado
2 vagas

Zezéu Ribeiro
5 vagas

Júnior Betão

4 vagas

Raimundo Santos
Ricardo Rique

Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Hamilton Casara 'agado PSDB

2 vagas

Átila Lira
João Campos

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Leonardo Vilela
Roberto Balestra (Licenciado)

1 vaga

PP

PT

PFL

PPS

PTB

PSDB

PMDB

Raul Jungmann

Ricarte de Freitas
Sandro Matos

Jaime Martins
Maurício Rabelo

Janete Capiberibe
1 vaga

Romel Anizio
Sandes Júnior (Licenciado)
Vanderlei Assis "gado PRONA

1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Dimas
Thelma de Oliveira

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
Vilmar Rocha
2 vagas

João Grandão
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
1 vaga

Álvaro Dias

Sarney Filho
PSC

João Herrmann Neto

PDT

PPS

PSB

Daniel Almeida
PCdoB

PV

Dr. Evilásio

Luciano Castro
Sandro Mabel
Valdemar Costa Neto



André Luiz
Ann Pontes

José Priante
Max Rosenmann

Paulo Lima

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira
Paulo Bauer

PSDB

PFL
A .~onio Carlos Magalhães Neto
G-Hson G:.brielli
J<;sé Rob'lrto Arruda
Mussa D€mes
Pauderne{ Avelino
Vi:; Pires Franco

PT

PMDB

c;'r1ito ME rss
J J -ge Bittar
J<'sé Men:or
P: '.110 Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
\l\alter Pinheiro

Carlos Eduardo Cadoca
Ec lardo Cunha
Luiz Bitterlcourt
Osmar Se rraglio
Podro NO'lais

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlc s Hauly Gonzaga Mota
Walter Fe drnan Ronaldo Dimas
Zonaldo Coutinho Veda Crusius

PP
D~3lfim Netto Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles Feu Rosa
Romel Anizio Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando ,l,t1onteiro Jackson Barreto
Jc>sé Militho Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
M guel de Souza Carlos Rodrigues
Rdímundc Santos Humberto Michiles
Sandro M ~bel Jaime Martins

PSS
Boto Albu~uerque Barbosa Neto
Renato Cilsagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio namos João Herrmann Neto

PDT
Mdnato Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
8"rgio Milanda 1 vaga

S(,•.::retário(a): Angélica Fialho
L~.;al: AnE'XO li, Pavimento Superior, Sala 170-A
T6 'efones 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISS40 ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROI~OSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 255, DE

. :f04, QliE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Pt'9sident€>: Mussa Demes (PFL)
t lice-Pr3sidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2 lice-Pr3sidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Pr3sidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
R"iator: V.rgílio Guimarães (PT)
T~;ulares Suplentes

PRONA
Elléas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: AnElXO 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
T€,iefones. 216-6218/6232
FJ.<X: 216-3225

Deley

Manato

Inácio Arrtlda

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira
Paulo Bauer

PV

PCdoS
Jamil Murad

Alceu Collares

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PT

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca André Luiz
Eduardo Cunha Ann Pontes
Luiz Bittencourt José Priante
Osmar Serraglio Max Rosenmann
Pedro Novais Paulo Lima

PSDS
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho Veda Crusius

PP
Delfim Netto Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles Feu Rosa
Rornel Anizio Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Carl(>~ Rodrigues
Raimundo Santos Huml ;r!o Michiles
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno

Leonardo Mattos
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 228-A, DE
2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO ~~ACIONALE

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator:Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

-------~------..-----------------~------~-'lI"f---~-----------------------~-------~ --- - ------~-



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDA9ÃO AO PARÁGRAFO 2" DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PRofBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Isafas Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

Elimar Máximo Damasceno (Dep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 353-A, DE
2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 29

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, QUE DISPÕE SOBRE A
COMPOSiÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E DÁ

OUTRAS PROVIDf:NCIAS".
Presidente: Jairo Cameiro (PFL)

PL

PMDB

6 vagas

Suplentes

Devanir Ribeiro
Reginaldo Lopes

4 vagas

Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento

Marinha Raupp
Mauro Lopes

Zé Gerardo

Cezar Silvestri

Alceu Collares

Isaías Silvestre v""doPCdo"

Pastor Francisco Olímpio

Aracely de Paula
Chico da Princesa

João Paulo Gomes da Silva

PT

Arnon Bezerra
Jackson Barreto

Nelson Marquezelli

PP

PDT

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Veda Crusius

Cleonâncio Fonseca
~rico Ribeiro

Márcio Reinaldo Moreira

PSC

PTB

PPS

PSB

PSDB

PCdoB
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

José Carlos Araújo
Marcelo Guimarães Filho

Marcos Abramo

Angela Guadagnin

Gonzaga Patriota

Leônidas Cristino

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Almeida de Jesus
Marcos de Jesus
Neucimar Fraga

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes

Carlos Dunga
Jovair Arantes
Marcus Vicente

Augusto Nardes
Ivan Ranzolin
Pedro Henry

Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
Jairo Carneiro
Mendonça Prado

PT

André Luiz
Jefferson Campos
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

Pastor Amarildo Carlos Willian
Secretário(a): Leila Machado C.de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDAACONSTITUIÇÃO Na 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICfplOSPARA

CUSTEIO DA ASSISTf:NCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PMDB

Angela Guadagnin
Ary Vanazzi
Carlito Merss
Durval Orlato
Rubens Otoni
Rubinelli

1" Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3 0 Vice-Presidente:
Relator: Jefferson Campos (PMDB)
Titulares

Milton Cardias
Pastor Reinaldo

Lupércio Ramos

Mauro Passos
5 vagas

Daniel Almeida

Vanderlei Assis va,,,, PRONA

3 vagas

Mário Heringer

2 vagas

Alceste Almeida
João Correia

2 vagas

Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho

3 vagas

Átila Lira
Helenildo Ribeiro
Paulo Kobayashi

Professora Raquel Teixeira

Heleno Silva
João Paulo Gomes da Silva

PPS

PDT

PRONA

PCdoS

lsafas Silvestre
Pastor Francisco Olfmpio

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Jamil Murad

Leônidas Cristino

Alberto Goldman
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas
1 vaga

PSDB

José Carlos Elias
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Edson Ezequiel
Nelson Bomier
Pedro Chaves

Carlos Rodrigues
Wellington Roberto

PSB

PT

PFL

An dré zacharow vaga" PDr

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira.
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB

PP

Corauci Sobrinho
Dr. Pinotli
Milton Barbosa
Vilmar Rocha
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

·illB



Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Teima de Souza

PFL
André de Paula
Fábio Souto
Jairo Cameiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

PMDB
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento "9'" PS8

Marcelo Castro
Max Rosenmann
Paulo Afonso

PSDB
Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

PP
Benedito de Lira
José Unhares
Suely Campos

PTa
Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

PL
Almeida de Jesus
Oliveira Filho

PSB

5 vagas

João Correia
Osvaldo Reis

Sandra Rosado
1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Juíza Denise Frossard

Rafael Guerra
Walter Feldm<ln

André Zacharow "9' do PDT

Antonio Joaquim
IIdeu Araujo ""do PRONA

Zonta
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

Marcos de Jesus
Wanderval Santos

Tarcisio Zimmermann

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Marcos Abramo
Ronaldo Caiado

Almerinda. de Carvalho
Asdrubal Bentes
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

André Zacharow
Wagner Lago
Zé Uma

Homero Barreto
Josué Bengtson

Medeiros
Ricardo Rique

Isaías Silvestre
Luiza Erundina

Colbert Martins

Enio Bacci

Washington Luiz
Zé Geraldo

PFL
Abelardo Lupion

Fernando de Fabinho
José Carlos Araújo

Milton Barbosa
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Sandra Rosado

3 vagas

PSDB
Bosco Costa

João Alrneida
Júlio Redecker
Léo Alcântara

PP
Cleonâncio Fonseca

Enivaldo Ribeiro
Ivan Ranzolin

PTa
Alberto Fraga

Pastor Reinaldo
PL

Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga)

1 vaga
PPS

Geraldo Resende
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
LuizaErundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS

2 vagas
Daniel Almeida

PCdoB
Jamil Murad

PV

Elimar Máximo Damasceno (Dep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1° Vice-Presidente: José Thomaz Nonê (PFL)
2° Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcisio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

Athos Avelino
PDT

Pastor Amarildo "'gado PL

Zequinha Marinho "9' do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PEC 524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO

DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A
FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALlZAÇÃO

HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".

Suplentes

Josias Gomes
5 vagas

José Carlos Araújo
Júlio Cesar

3 vagas

PT

PFL

1 vaga
PSC

Aroldo Cedraz
Fernando de Fabinho
José Rocha
Luiz Carreira

Fernando Ferro
José Pimentel
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

Marcelo Ortiz

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

Geraldo Resende

Chico Alencar
Eduardo Valverde

João Grandão "9'do PS8

Jorge Boeira
Orlando Fantazzini

PT

Alice Portugal
PRONA

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PCdoB

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Paulo Rocha

Jamil Murad

Mário Heringer



Osvaldo Coelho

~~~~; do PP ocupa a (Dep, do PP ocupa a vaga)

Seci'i:llálio(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Loca!: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACiONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

Darci Coelho ",adoPFL

Mário Negromonte
2 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Murilo Zauith
(Dep. do PP ocupa a vaga)

3 vagas

Orlando Fantazzini
5 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

3 vagas

PTB

André Zacharow ,,,,a do POT

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti (Licenciado)
(Dep, do PL ocupa a vaga)

Custódio Maltos
João Almeida
Luiz Cartos Hauly
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Rose de Freitas ,agadoPSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo

Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho
1 vaga

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
lriny Lopes
João Magno

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 /6232
FAX: 216-6225

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 6a, 7a, sa E 9a

REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Juíza Denise Frossard Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Dr. Heleno t:rico Ribeiro
Francisco Garcia Julio Lopes
Nelson Meurer Leodegar Tiscoski

PTB
Alberto Fraga Ricardo Izar
Arnaldo Faria de Sá Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
Edmar Moreira Maurício Rabelo

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

Bosco Costa

Edison Andrino
Osmar Serraglio

Silas Brasileiro
1 vaga

Abelardo Lupion
José Carlos Araújo

3 vagas

Durval Orlato
José Mentor

Odair
Patrus Ananias (Licenciado)

2 vagas

PT

PFL

1 vaga

4 vagas

Colbert Martins

Severiano Alves

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Antonio Cambraia
Narcio Rodrigues

Vicente Arruda
Walter Feldman

PL

2 vagas

João Leão
Roberto· Pessoa

PPS

PSB

PDT

PTB

PP
Professor lrapuan Teixeira ,,,,,doPRONA

3 vagas

PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

PRONA

PCdoB

João Campos

Antonio Carlos Biscaia
Devanír Ribeiro
Eduardo Valverde
tara Bernardi
Mariângela Duarte
Paulo Rubem Santiago

Benjamin Maranhão
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

César Bandeira
Coriolano Sales
Dr. Pinotti
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

Heleno Silva
Jaime Martins

Marcondes Gadelha
1 vaga

Dr Alves
G<~ç,nz'Y,ja Patriota

Cleonâncio Fonseca
Ildeu Araujo "9' do PRONA

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

Jorge Alberto
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Gomes
$Of12o.~~a Mota

'9'9 Ribeiro
Ahneida



LL ~ ----,.-~__

Iris Simões
José Militão

PL
João Tota v",adoPP

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

PSB
Pastor Francisco Olímpio
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

Carlos Mota
Chico da Princesa

Inaldo Leitão "9,"0 PSDB

2 vagas

Cezar Silvestri
Maria Helena "g,doPMOS

PL
Almir Moura
R"inaldo 13etão

PSB
BNbosa Neto "ga doeMDS

M,urício Ouíntella Lessa (Licenciado)
1 vaga

PPS

N",lson Proença

PDT

Giacobo "Il' do PPS

Luciano Castro
Wellington Roberto

2 vagas

(Dep. do PL ocupa a
vaga)

PDT E',o Bacci Davi Alcolumbre

Carlos Willian "ga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 /6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE"ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE UQUIDA DO MUNICfpIO, DEFINIDA EM lEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
2° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PTB

PT

lriny Lopes
Maninha
4 vagas

Jamil Murad

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
4 vagas

PT

PFL

PCdoB

PV

C"lcita Pinheiro
Kritia Abmu
L<tura Carneiro
Nice Lobão
Zolinda N,waes

D~niel Almeida

Iara Bermlrdi
Llci Choinacki
Maria do i~osário

f\I'·'riângela Duarte
E=,ma Schons
Tolma de Souza

L: Jnardo Mattos Jovino Cândido
Sc..~retário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Lecal: Ane·xo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
T J ~fones. 216-6203 /6232
F..\ (: 216-6225

lo")MISS,~O ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PI~OJETODE LEI N° 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

PresidentE): Sandra Rosado (PMDB)
10 Vice-Pr3sidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Pr:lsidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3 Jice-Pr:lsidente:
R, lator: Edna Macedo (PTB)
Titulares Suplentes

6 vagas

Sarney Filho

1 vaga

Mário Heringer

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann PontE:s Teté Bezerra

Gervásio Silva Marinha F'aupp 2 vagas

José Mendonça Bezerra Sandra Rosado
Osvaldo Coelho PSDB

2 vagas I Juíza Derise Frossard Eduardo Barbosa
Professor,l Raquel Teixeira Ronaldo Dimas
Thelma do Oliveira Sebastião Madeira

João Correia y,,,rJa Cru:lius Zulaiê Cobra

3 vagas PP
8. nedito de Lira Celso Russomanno
Cieonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Car1pos

Antonio Carlos Pannunzio PTB
Bosco Costa Euna Macedo Kelly Moraes

V Lo xio Medioli Elaine Co~ta 1 vaga

1 vaga PL
Maurício Ilabelo Carlos Mota

Enivaldo Ribeiro O,iveira Filho Marcos de Jesus

Nelson Meurer PSB
1 vaga J~.nete C~ piberibe 2 vagas

l I!a ErUlldina
Neuton Lima PPS

1 vaga Maria Hel,ma Geraldo Thadeu

PV

PSC

PCdoB

PMDB
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

PP

Eduardo Seabra
lris Simões

Leonardo Mattos

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Jamil Murad

Fernando de Fabinho
Jairo Cameiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz



Femando Gabeira ",adoPV

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1756, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE A LEI NACIONAL .DA ADOÇÃO E DA OUTRAS

PROVIDI:NCIAS".

PV

PCdoB
Alceu CoHares

Samey Filho

Augusto Nardes
Francisco Turra

1 vaga

Giacobo
Oliveira Filho

Hamilton Casara
1 vaga

Ariosto Holanda
Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker
Julio Semeghini

Perpétua Almeida

Dr. Rodolfo Pereira

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

Cezar Silvestri vaga do PFL

Roberto Freire

Jorge Alberto
Leandro Vilela

2 vagas

Adão Pretto
Anselmo

Assis Miguel do Couto
João Alfredo

Selma Schons
Zé Geraldo

PT

PFL
Aroldo Cedraz
Carlos Melles

José Carlos Araújo
Murilo Zauith

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PMDB

Nelson Proença

PP

Renildo Calheiros
Vanessa Grazziotin vaga do PS8

Dr. Hélio

PSB

PDT

PL

PV

PCdoB

PTB
Dr. Francisco Gonçalves
lris Simões

Chico da Princesa
Paulo Gouvêa

Dilceu Sperafico
Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Nilson Pinto
Veda Crusius
1 vaga

Beto Albuquerque
(Dep. do PC do S ocupa a vaga)

PPS

Edson Duarte
Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

Darcísio Perondi
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

Abelardo Lupion
Celcita Pinheiro
Kátia Abreu
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado

Fernando Ferro
João Grandão
José Pimentel
Josias Gomes
Luci Choinacki
Paulo Pimenta

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA • CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A pOLíTICA NACiONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DA OUTRAS PROVIDI:NCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDS)
1° Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDS)
Relator: Renildo Calheiros (PCdoS)
Titulares Suplentes

Suplentes

6 vagas

2 vagas

Enio Bacci

Athos Avelino

5 vagas

Deley

4 vagas

1 vaga

Álvaro Dias

Jandira Feghali

Antonio Joaquim
2 vagas

Leonardo Mattos

Almeida de Jesus
Lincoln Portela

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Renato Cozzolino v",adoPFL

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Professora Raquel Teixeira
Veda Crusius

PV

PL

PT

PP

PSB

PTB

PFL

PPS

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

Angela Guadagnin
Femando Ferro
Maria do Rosário
Patrus Ananias (Licenciado)
Rubens Otoni
Teima de Souza

Marcos de Jesus
Welinton Fagundes

1 vaga

Júlio Redecker
Thelma de Oliveira
Zulaiê Cobra
1 vaga

Luiza Erundina
1 vaga

Kelly Moraes
Rommel Feijó

Perpétua Almeida

Darci Coelho vagadoPFL

Francisco Garcia
José Unhares
1 vaga

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paulo Bauer
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

João Matos
Marcelo Castro
Paulo Afonso
Teté Bezerra

Severiano Alves

Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

Alice Portugal

PDT

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PSC

S.PART.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

i1ll



NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
Presidente: Oimas Ramalho (PPS)
10 Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMOB)
20 Vicé-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
30 Vice-Presidente: João Almeida (P8DB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca

Mauro Lopes
Moraes Souza

Zé Gerardo
PSDB

Átila Lira
Gonzaga Mota

João Castelo
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro

Márcio Reinaldo Moreira
Vanderlei Assis ",.doPRONA

Wagner Lago "gadoPDT

Zé Lima
PTB

José Carlos Elias
1 vaga

PL
Inaldo Leitão

Sandro Mabel
PSB

Eduardo Campos
(Licenciado)

1 vaga

PPS
Leônidas Cristino

PDT
(Oep. do PP ocupa a vaga)

PCdoB
Inácio Arruda

Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMOB)
10 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
20 Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)

Elimar Máximo Damasceno (Oep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 /6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PPS)
10 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
20 Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
30 Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

Carlito Merss
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara
Nilson Mourão
Paulo Bernardo
Roberto Gouveia

Eliseu Resende
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Vilmar Rocha

Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento
João Matos
Paulo Afonso

Alberto Goldrnan
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Gomes
João Almeida

Feu Rosa
Mário Negrornonte
Nelson Meurer

Eduardo Seabra
Jovair Arantes

Miguel de Souza
Milton Monti

Alexandre Cardoso
Hamilton Casara

Oimas Ramalho

Or. Hélio

Alice Portugal

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Iriny Lopes
Mauro Passos

Professor Luizinho
Walter Pinheiro

Wasny de Roure
Zezéu Ribeiro

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra

Fernando de Fabinho
Luiz Carreira

1 vaga

Eduardo Cunha
3 vagas

Anivaldo Vale
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas

Veda Crusius

Benedito de Lira
Francisco Appio
Ricardo Barros

ArmandO Monteiro
1 vaga

Luciano Castro
Welinton Fagundes

Barbosa Neto
Gonzaga Patriota

Leônidas Cristino

Enio Bacci

Inácio Arruda

Titulares

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

André de Paula
César Bandei ra
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

Armando Monteiro
1 vaga

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Isaías Silvestre

Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

B.Sá

Álvaro Dias

Renildo Calheiros

Anselmo
Carlos Abicalil

PT

PFL

PRONA

PT

Suplentes

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Maurício Rands

Terezinha Fernandes
1 vaga

José Carlos Araújo
4 vagas

Antonio Nogueira
Eduardo Valverde



Hélio Esteves Nilson Mourão Benjamin Maranhão Ann Pontes

Henrique Afonso Washington Luiz Leonardo Picciani Darcísio Perondi

Paulo Rocha Za Geraldo Marinha Raupp Rose de Freitas ",adoPSDB

Terezinha Femandes Zico Bronzeado 1 vaga

PFl PSDB
KatiaAbreu Clóvis Fecury Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira
Murilo Zauith Francisco Rodrigues Lobbe Neto (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Paudemey Avelino 3 vagas Professora Raquel Teixeira 1 vaga

Vic Pires Franco PP
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Lopes Ivan Ranzolin

PMDa Zonta Sandes Júnior (Licenciado)
Alceste Almeida Ann Pontes PTa
Asdrubal Bentes Confúcio Moura Eduardo Seabra Elaine Costa
Marinha Raupp Wladimir Costa Milton Cardias Homero Barreto
Osvaldo Reis 1 vaga Pl

PSDB Mario Assad Júnior Heleno Silva
Nicias Ribeiro Anivaldo Vale Pedro lrujo Maurício Rabelo
Nilson Pinto Eduardo Gomes PSB
Wilson Santos João Castelo Isaías Silvestre (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho Luciano Leitoa "ga do PDT

PP PPS
Darci Coelho "'<la do PFL Zé Lima Júnior Betão 1 vaga
Francisco Garcia (Dep. do PL ocupa a vaga) PDT
Ronivon Santiago 1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) Davi Alcolumbre
Suely Campos PCdoB

PTB Alice Portugal Daniel Almeida
Pastor Frankembergen Josué Bengtson PV
Silas Câmara 1 vaga Deley Jovino Cândido

Pl Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Humberto Michiles Coronel Alves "gadoPSB Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Raimundo Santos João Tota "g. do PF Telefones: 216-6235 / 6232

Luciano Castro FAX: 216-6225
Maurício Rabelo

PSB COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga) RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
Hamilton Casara ,,,,adoPSDB 1 vaga TEMA ABRANJA A REFORMA PRlEVIDENCIÁRIA.
Janete Capiberibe Presidente: Roberto Brant (PFL)

PPS 10Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
Átila Lins 1 vaga 20 Vice-Presidente:

PDT 30 Vice-Presidente:
Dr. Rodolfo Pereira Davi Alcolumbre Relator: José Pimentel (PT)

PCdoB Titulares Suplentes
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin PT

PV

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Luiz Carreira
Vic Pires Franco

Vilmar Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Del'. do PP ocupa a vaga)

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Lindberg Farias
Maninha "'" do P5B

Mariângela Duarte ,agadoPSB

Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL

PMDB

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa

Adelor Vieira
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Félix Mendonça ,,,,adoPTB

Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Deley

Clóvis Fecury
Laura Carneiro

1 vaga

Ary Vanazzi
Carlos AbicaHl

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias "gadoPSB

PT

PFL

PMDB

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

Sarney Filho
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 /6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLfTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
10 Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
20 Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
30 Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

11[



~"",son Santiago
1 vaga

Veda Crusius
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Alexandre Santos "G' do PSDB

Darci Coelho ,a,,"o PFL

José Linhares
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

Alberto Fraga "gado PMOB

Arnaldo Faria deSá
Dr. Francisco Gonçalves
Marcus Vicente "gadoPP

(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PP

PTB

PL

(e 0:.. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Antonio Joaquim
Feu Rosa voga do ?SDB

Ivan Ranzolin
Reginaldo Germano ""do PFl

Ronivon Santiago
Vanderlei Assis "a' do PIlONA

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha ",a do PFl

Ricardo Izar
Vicerote Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
João Carn pos
Juíza Denise Frossard
Vicente A,ruda
1."tga

B.,.•1edito de Lira
O, rci Coelho ""a do PFl

Ib·'ahim Abi-ackel
IIc;eu Aral jo voga do PRONA

F"ardo F uza
Wagner LIgo ""adoPDT

PSDB
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Nicias Ribeiro

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PP
Celso Russomanno

Nélio Dias
Professor Irapuan Teixeira "gado PRO"

Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

PSB

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

Paulo Marinho "gado PFl

Wellington Roberto

L I Z Antouio Fleury
P',es Landim vagadoPFl

Vicente C3.scione
1 ,aga

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

PL
Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino
PPS

PDT

(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu

Carlos Meta
Ir:.ddo Lei':ão
Jnsé Santana de
\ s ;conce:los

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho "0"0 PFl

Raimundo Santos

Wellington Roberto

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
10 Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
20 Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
~ Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

PRONA

Luciana Genro "Da do PT

Alice Portugal

PT
César Medeiros

Colombo
João Alfredo

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Fernando Coruja

Pompeo de Maltos

1 vaga

(Dep. do PP ocupa a vaga)

2 vagas

PDT

PSC

PPS

PSB

PRONA

PCdoB

André de Jaula
Llliz Carles Santos
Marcos Allramo
Ronaldo Caiado
ViG Pires r:ranco

Chico Alencar
D.wanir Ribeiro
Fdmando Ferro
J( sé Edumdo Cardozo
L.iz Couto
Paulo Del';lado
Rubens Otoni

Pürpétua Almeida

Dimas Ra'11alho

Renato Casagrande
(Dep. do PSC ocupa a
v<:;ga)

(Dep. do PP ocupa a
v€.ga)

(r-~p. do PP ocupa a
vf.ga)

(" _rios Wi lian ".ga do PSB

S, cretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: AnE'xo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISsJio ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLfTICA.
Prasident<!: Alexandre Cardoso (PSB)
1°Vice-Pr3sidente:
20 Vice-Pr~sidente:

30 Vice-Prasidente:
Relator: R:>naldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Osmar Serraglio
4 vagas

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Dep. do PL ocupa a vaga)

2 vagas

PT

PFL

PMDB

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PCdoB

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSL

João Mendes de Jesus "gado PDT

S.PART.

Enéas

Coriolano Sales
Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Alceu Collares

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Jandira Feghali

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli



S.PART.
João Fontes 'agado PT

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PD
10 Vice-Presidente: Maurício Rands (PD
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Zelinda Novaes
PMDB

Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
José Divino Jorge Alberto
Marcelino Fraga Leandro Vilela
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Osvaldo Biolchi Vieira Reis

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Thelma de Olivei ra
João Almeida Vicente Arruda
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Leodegar Tiscoski Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim "gado PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
Roberto Magalhães

PL
Carlos Rodrigues Almeida de Jesus
João Paulo Gomes da Silva Mário Assad Júnior
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Agnaldo Muniz Átila Lins

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PCdoB
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

Babá "ga do PT

IIdeu Araujo "gado PRONA

Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes

Homero Barreto
Paes Landim ,aga do PFL

Philemon Rodrigues
1 vaga

(Dep. do PP ocupa a
vaga)

Heleno Silva
Milton Monti

Raimundo Santos

Jamil Murad

Raul Jungmann

Jefferson Campos
Leandro Vilela

Pastor Pedro Ribeiro
Takayama

1 vaga

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Sampaio
2 vagas

Luciano Leitoa "'" do PDT

2 vagas

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

PT
Ary Vanazzi

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PFL

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bemardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
José Roberto Arruda
Mussa Demes

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 16232
FAX: 216-6225

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)
20 Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
30 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

(Dep. do PP ocupa a vaga)

S.PART.

PRONA

PCdoB
Daniel Almeida

Almir Moura
Miguel de Souza
Paulo Marinho ",a do PFL

Sandro Mabel

PMDB

Pompeo de Mattos

PPS

PDT

Cláudio Magrão
Maria Helena vaga do PMDa

Francisco Domélles
Nelson Meurer
Professor Irapuan Teixeira ,agadoPRONA

Roberto Balestra (Licenciado)
PTB

lris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves ,ag,doPMDa

José Múcio Monteiro

Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre

PP

PL

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PSB

Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira
Wladimir Costa
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

2 vagas

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcisio Zimmermann

(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

PT

PFL

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha

Vicentinho

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer

Robson Tuma

Vilmar Rocha
(Dep. do PL ocupa a vaga)



Fernando Gabeira ",,,jo PT

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fíalho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olímpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PP

PSC

Suplentes

Almir Moura
João Caldas

Pedro Irujo

Marcelo Ortiz

Alex Canziani
Elaine Costa
Paes Landim

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Fernando Coruja

Guilherme Menezes
José Pimentel

Maurício Rands
Nelson Pellegtino

Promotor Afonso Gil

Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto

Rafael Guerra

Márcio Reinaldo Moreira
Ronivon Santiago

Suely Campos
Wagner Lago

PT

PP

PTB

PFL

PSDB

PT

PMDB

Fernando Ferro
João Alfredo
Luiz Alberto
Luiz Couto

Átila Lira
Nilson Pinto
Professora Raquel Teixeira

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior
Kelly Moraes

Feu Rosa
Professor Irapuan Teixeira
Simão Sessim
Vanderlei Assis

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCfclO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N o 29, DE 1993

Antonio Carlos Biscaia

Mendes Ribeiro Filho

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela
Milton Monti
Paulo Marinho

PPS
Rogério Teófilo

PSB
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves

PCdoB
Alice Portugal

PSC
Costa Ferreira

PV
Sarney Filho
Secretário(a): -

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILfclAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMfNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidénte: Bosco Costa (PSOB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

Moroni Torgan
Secretário(a): 
Local: CEDI
Telefones: 216-5615/5625

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

4 vagas

5 vagas

6 vagas

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves
1 vaga

Júlio Cesar
Vic Pires Franco

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Zequinha Marinho "g'doPT.

Amon Bezerra "gado PSOB

Enio Tatico
Pedro Fernandes

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Veda Crusius

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PTB

PT

PMDB

S.PART.

Bloco PFL, PRONA

6 vagas

Gastão Vieira
João Matos
José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

Paudemey Avelino
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB

César Bandeira
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

André Zacharow ,.ga do POT

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Armando Monteiro ,."doPMDB

José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Cambraia
Eduardo Paes ,.gado PFL

Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman



José Carlos Araújo
Luiz Carreira "Og, do PRONA

Marcelo Guimarães Filho
Mendonça Prado

Josias Quintal
Marcelo Castro
Mauro Lopes

PFL

PMDB

PSDB

Fernando de Fabinho
Rodrigo Maia

1 vaga

Pastor Pedro Ribeiro
Sandra Rosado

1 vaga

Maurício Rabelo
Medeiros

Dr. Ribamar Alves

Lupércio Ramos

Dr. Rodolfo Pereira

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

Neucimar Fraga
Wanderval Santos

Paulo Baltazar

Geraldo Thadeu

Severiano Alves

1 vaga

1 vaga

Jurandir Boia

3 vagas

3 vagas

Rubinelli
3 vagas

Carlos Souza
João Tota

José Unhares
Nilton Baiano

Geraldo Thadeu

Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Dr. Francisco Gonçalves
Marcondes Gadelha

PT

PP

PL

PFL

PTB

PSB

PPS

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

André de Paula
Dr. Pinolli
Laura Carneiro

João Campos
Rafael Guerra
Walter Feldman

Marcus Vicente
Pastor Frankembergen

Benjamin Maranhão ,,,,a,oPV

Jefferson Campos
José Ivo Sartori
Pastor Pedro Ribeiro

Geraldo Resende

Carlos Mota
Neucimar Fraga

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias

Perpétua Almeida

Manato

Dr. Ribamar Alves

Ivo José
Nelson Pellegrino
Paulo Rubem Santiago
Zico Bronzeado

PV
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 216-6210
FAX: 216-6285

Sarney Filho Jovino Cândido
Secretário(a): Sílvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6267/6270/6271/6268
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A ATUAÇÃO DE

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO TRÁFICO DE
ÓRGÃOS HUMANOS.

Presidente: Neucimar Fraga (PL)
10 Vice-Presidente: Pastor Frankembergen (PTB)
2° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Pinotli (PFL)
Relator: Pastor Pedro Ribeiro (PMDB)
Titulares Suplentes

4 vagas

3 vagas

3 vagas

Pedro Henry
Ricardo Barros

Carlos Sampaio
Eduardo Barbosa

Nicias Ribeiro

Davi Alcolumbre

Carlos Sampaio
João Campos

1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus
Edmar Moreira

1 vaga

Colbert Martins

Arnaldo Faria de Sá
lris Simões

Márcio Reinaldo Moreira
Nélio Dias

PP

PT

PL

PP

PFL

PPS

PDT

PSB

PTB

PTB

PSDB

PMDB

PC do l3l

Carlos Alberto Leréia
Fledecker
Semeghini

Eduardo Cunha
Qwntal
Calheiros

Geraldo Thadeu

Promotor Afonso Gil

João Caldas
Marcos de Jesus

Jonival Lucas Junior
Romeu Queiroz

Enivaldo Ribeiro
Mário Negromonte

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Dr. Ribamar Alves

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda

Julio Lopes
Sandes Júnior (Licenciado)

Laura Carneiro
Marcos Abramo
Robson Tuma

PRONA
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 216-6213/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS A

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
10 Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Josias Quintal (PMDB)
Titulares Suplentes

Alex Canziani Armando Monteiro
Ronaldo Vasconcellos Carlos Dunga
---------------------'---'----- ......J

I Daniel Almeida



REQUER A INSTALAÇÃO 'JE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABíVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO ~~ RIO DE .JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar

PP
Suely Canpos

PDT
rr Rodolto Pereira

PCdoB
V~tnessaGrazziotin
S,~retário(a): -

PT

PTB

PFL

João Castelo

PPS

PSDB

PL

PT

PMDB

PCdoB

Amaldo F,3.ria de Sá

Ea lardo Barbosa

c: rios Meta

c('bert M3.rtins

A~lsis Miguel do Couto

Ec.uardo Valverde
L'z Eduardo Greenhalgh
V!!gnio Guimarães

PFL

PTB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORJ,DORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FiSCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
lirA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAí.
C,)ordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Ti!ulares Suplentes

PT

S",rgio Mil'anda
S,,';retário(a): Maria de Fátima Moreira
Lecal: AnE·xo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Tu'efones' 216-6204/6232
FAX: 216-6225

J'; ~é RobE)rto Arruda

PSB

PMDB

PFL

PCdoB

José Divino

Alexandre Cardoso

Laura Carneiro

Jandira Feghali
Secretário(a): -

Pedro Fernandes

Paulo Marinho
PL

César Bandeira
Coraucí Sobrinho

PMDB

Wagner Lago

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PSDB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER 011 ,NÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGP.AMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÃNTARA - MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

PP

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PT
FElrnando Ferro
JQ§O Alfredo

Fumando Gabeira
SE,cretário(a): -

GOMIS~:ÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELAS

ENCHEN'fES EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE,
Titulares Suplentes

PSB
Dr. Ribamar Alves

PCdoB
Vanessa Grazziotin
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAq, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INC~NDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS pOLíTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA,

Titulares Suplentes
PT

Josías Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PMDB

Q,3mar Serraglio

E'\cfardo Hciarra

N'3lson Muurer

Alex Call2iani

Luiz Carlos Hauly

PFL

PP

PTB

PSDB

S.PART.

Alceste Almeida PFL
PFL

Francisco Rodrigues
PTB

F;.rnando de Fabinho
José Carlos Machado

PMDB
Pastor Frankembergen Marcelo Castro



PSDB

PT

PMDB

Wilson Santiago

PSDB

Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Benjamin Maranhão
Marcelo Castro

PMDB

Dr. Pinotti
Laura Carneiro

SuelyCampos

PFL

Elaine Costa
Kelly Moraes

Henrique Fontana
Maninha

PT

PP

PCdoB

PL

PTB

Alice Portugal
Perpétua Almeida
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR
DENÚNCIAS REFERENTES A INTERFIERI:NCIAS NA LISTA

DE ESPERA DE PACIENTES NECESSITADOS DE
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NO INSTITUTO

NACIONAL DO CÂNCER.
Coordenador: Rafael Guerra (PSDB)
Titulares Suplentes

PSDB

Maurício Rabelo

Maria Helena

PSB

PPS

Janete Capiberibe
Luiza Erundina

PP

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

Dr. Pinotti
(Dep. do PV ocupa a vaga)

lIdeu .Araujo
Professor Irapuan Teixeira

Inaldo Leitão

Luciano Leitoa

Reginaldo Germano

Rommel Feijó

Rogério Teófilo

Antonio Cambraia
Átila Lira

Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

Severiano Alves
Secretário(a): Mário Dráusio de O Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOlÓGICO DE SÃO PAULO.

Titulares Suplentes

Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB

PT

PPS

Arnaldo Faria de Sá

PMDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

Antonio Joaquim

Dr. Francisco Gonçalves

Almir Moura

Alexandre Cardoso

Eduardo Paes
Rafael Guerra

PFL

Eduardo Valverde
Lindberg Farias

Geraldo Resende
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA DEMARCAÇÃO EM AREA CONTfNUA DA

RESERVA INDfGENA "RAPOSA SERRA DO SOL", NO
ESTADO DE RORAIMA.

Coordenador: Moacir Micheletlo (PMDB)
Titulares Suplentes

José Rocha
Mussa Demes

PT

PSB

PV
Dr. Evilásio

Geraldo Thadeu

PFL
Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes

Edson Duarte "",a do PMDB

Marcelo Ortíz
Sarney Filho V""ado BloooPFL,PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A DISCUTIR A
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA NO BRASIL.

Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

Iara Bemardi
Luci Choinacki

Almerinda de Carvalho
Ann Pontes

Amauri Gasques
Bloco PL, PSL



PMDB
Asdrubal Bentes
Moacir Micheletto

PSDB
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

PP
Luis Carlos Heinze

PTB
Jair Bolsonaro

PL
Coronel Alves

PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PPS
Colbert Martins

PTB
Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos

PSC
Renato Cozzolino

PV
Deley
Edson Duarte
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

S.PART.
Fernando Gabeira
Secretário(a): .

PCdoB
Perpétua Almeida 'agado pse

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E íNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PIB)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES,AO ESTAJUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E A REDUÇAO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
PP

Luis Carlos Heinze
PTB

Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PT

PMDB

PP
Julio Lopes

PL

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUiÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDt:NCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.

PSB

PDr

PPS

PTB

PP

Carlos Mota

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Luiza Erundina

Darci Coelho "ga do PFL

Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

Rogério Teófilo

Severiano Alves
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

PV

PL

PPS

PCdoB

Miguel de Souza

Alberto Fraga
Nilton Capixaba

Agnaldo Muniz

Perpétua Almeida

César Medeiros
Leonardo Monteiro

Luiz Bittencourt
Nelson Bomier

Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216·6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTOA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes



Titulares

Iara Bernardi

Gastão Vieira

Paulo Magalhães

Aloysio Nunes Ferreira
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -

PT

PMDB

PFL

PSDB

Suplentes

•



[ ~DIÇÃO DE HOJE:30~~ PÁGINAS


